
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 1487/22635 
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/τ.Α΄/4-8-2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΌΝ/29-9-2017 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης δι-
δακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα».

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις».

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄/16-7-2008).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/ 
τ.Α΄/6-9-2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών (συνεδρίαση 22/23.5.2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 137/21.6.2018).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών, οργανώνεται και λειτουργεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες 

λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς 
και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η ορ-
γάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός κα-
ταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
(αριθμ. 22/23-5-2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1.1 Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτο-
ρικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία 
που θεραπεύει το Τμήμα.

1.2 Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δη-
μόσιο έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από 
το οικείο Τμήμα στο οποίο διεξάγεται το σχετικό Πρό-
γραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

1.3 Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό 
τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά 
του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών 
περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής 
του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατρι-
βής στο πεδίο των τεχνολογικών επιστημών.

1.4 Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε 
κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.

1.5 Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών 
σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση, καθώς και όσα 
ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Στόχος

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη ανάπτυξη 
σύγχρονης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευ-
νας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να 
συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και 
της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών 
προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευ-
νητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της 
χώρας. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί 
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για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, 
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής 
διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Άρθρο 3
Προκήρυξη ή Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

3.1 Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψη-
φίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον 
ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος.

3.2 Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες, 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, οι διαδικασίες 
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων δι-
δακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτό-
ρων, και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών κατά 
τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής

4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοι-
τητών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Τμημάτων Πολιτικών Μηχανι-
κών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
δίπλωμα ή πτυχίο άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανε-
πιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχίο 
Τμημάτων Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστημίων και πτυχίο Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και 
ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συνα-
φούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισό-
τιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, 
συμφωνά με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 από Τμήματα 
ή Σχολές της παρ. (α).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα 
εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δη-
μοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός 
ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.

Η εξαίρεση από την κατοχή ΔΜΣ δεν ισχύει για Πτυχι-
ούχους ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών, οι οποίοι μπο-
ρούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο 
εφόσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ.

3. Υποψήφιοι για διδακτορικό που προέρχονται από 
διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie) 
και ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής, 
εντάσσονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και απόφαση 
της Συνέλευσης εκτός της γενικής διαδικασίας προκή-
ρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με τους ειδικούς 
όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές πρόγραμμα.

4.2 Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο του 
Δ.Δ. έχει ως εξής:

1. Για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς σε τουλάχιστον 12 εξαμηνιαία μεταπτυχιακά 
μαθήματα. Από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων τουλάχιστον 8 θα πρέπει να είναι συναφή με την 
κατεύθυνση εμβάθυνσης. Σε κατόχους ΜΔΕ μπορούν 
να αναγνωριστούν μεταπτυχιακά μαθήματα μετά από 
εισήγηση της ΣΕ Η διπλωματική εργασία, θεωρείται ισο-
δύναμη με δυο μαθήματα. Ο κατάλογος από τον οποίο οι 
υποψήφιοι για Δ.Δ. μπορούν να επιλέξουν μαθήματα πε-
ριλαμβάνει (α) τα μεταπτυχιακά μαθήματα για ΜΔΕ του 
Τμήματος, (β) τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος 
αποκλειστικά για Δ.Δ. και (γ) τα μεταπτυχιακά μαθήματα 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα της 
κατηγορίας (β) προστίθενται στον κατάλογο κατόπιν 
εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκρισης 
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Επίσης, οι φοιτη-
τές μπορούν να ζητήσουν να μεταφέρουν μαθήματα 
από άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συνα-
φούς αντικειμένου του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων 
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στα οποία έχουν φοιτήσει. 
Επί των αιτημάτων αποφασίζει η Συνέλευση μετά από 
εισήγηση της ΣΕ.

2. Για μη Πολιτικούς Μηχανικούς, αποφοίτους Πολυ-
τεχνικών Σχολών, οι οποίοι εγγράφονται για Δ.Δ., είναι 
δυνατόν, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της 
Συνέλευσης να καθορίζονται μέχρι 4 προπτυχιακά μα-
θήματα, τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς. Για αποφοί-
τους μη Πολυτεχνικών Σχολών που εγγράφονται για Δ.Δ. 
είναι δυνατόν, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση  
της Συνέλευσης να καθορίζονται μέχρι 8 προπτυχιακά 
μαθήματα, τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς.

3. Οι φοιτητές που εγγράφονται με σκοπό την εκπόνη-
ση Δ.Δ. στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Στατιστικής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και 
να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα εξα-
μηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα εφόσον είναι κάτοχοι 
ΜΔΕ ή σε τουλάχιστον οκτώ εξαμηνιαία μαθήματα αν 
δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ από οποιοδήποτε Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικό με το αντικείμενο 
της Διδακτορικής τους Διατριβής. Επίσης οι φοιτητές 
μπορούν να ζητήσουν να μεταφέρουν μαθήματα κατά 
τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα εντός των δυο πρώτων ακαδημαϊκών ετών.

Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων

5.1 Αιτήσεις για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 
του Τμήματος μπορούν να υποβληθούν δυο φορές το 
χρόνο, ήτοι περί τα μέσα Ιουνίου και περί τα τέλη Δε-
κεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται στη σχε-
τική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται από το Τμήμα 
την άνοιξη κάθε έτους. Στην αίτηση που υποβάλλουν 
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οι υποψήφιοι συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος και το γενικό 
προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη 
γλώσσα εκπόνησης, η οποία πλην της ελληνικής μπορεί 
να είναι η Αγγλική μετά από αιτιολόγηση, και ο προτει-
νόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο 
οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης δι-
δακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.

5.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο 
οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατρι-

βής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον 
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προ-
τίμηση της Αγγλικής.

ε) Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές από Καθη-
γητές ή Λέκτορες ΑΕΙ σε φάκελο κλειστό από τον παρέ-
χοντα τη συστατική.

στ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ-
πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ζ) Ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που προτείνεται 
ως γλώσσα συγγραφής της ΔΑ η Αγγλική.

η) Πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται 
στην πρόσκληση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υπο-
βληθείσες αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητι-
κού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά 
κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που απο-
τελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αντί-
στοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και 
καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβά-
λει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, 
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε 
υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς 
και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει 
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση του 
Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επι-
βλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής 
και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται 
και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 7
Εγγραφή φοιτητών

7.1 Η αρχική εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων θα 
γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός εικοσαήμε-
ρου από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασί-
στηκε η έγκριση των αιτήσεων των υποψηφίων. Η μη 
πραγματοποίηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου της 
αρχικής εγγραφής μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες 
ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης για εισαγωγή 
στο πρόγραμμα του Τμήματος. Πέραν της εγγραφής στη 

Γραμματεία του Τμήματος οι υποψήφιοι διδάκτορες εγ-
γράφονται και ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Γραμμα-
τεία του Πανεπιστημίου Πατρών εντός προθεσμίας η 
οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

7.2 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η 
εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αιτι-
ολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής.

7.3 Κατά την αρχική εγγραφή υποψηφίων διδακτό-
ρων, οι οποίοι έχουν υποχρέωση παρακολούθησης και 
εξέτασης σε προπτυχιακά μαθήματα (σύμφωνα με την 
παρ. 4.2, 2), η Γραμματεία του Τμήματος δημιουργεί Δελ-
τίο Διδακτορικού Φοιτητή, η μορφή και το περιεχόμενο 
του οποίου έχουν καθοριστεί από τη Συνέλευση. Στο 
Δελτίο καταχωρούνται τα προπτυχιακά μαθήματα τα 
οποία αποτελούν υποχρέωση του φοιτητή.

7.4 Εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις του σε μαθήματα υποχρεούται να ανανεώνει 
την εγγραφή του κάθε εξάμηνο εντός των δυο πρώτων 
εβδομάδων του αντίστοιχου διδακτικού εξαμήνου. Μη 
ανανέωση εγγραφής για δυο συνεχόμενα εξάμηνα οδη-
γεί σε διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα.

7.5 Η δήλωση των μαθημάτων στη Γραμματεία του 
Τμήματος τόσο κατά την αρχική εγγραφή όσο και κατά 
την ανανέωση της εγγραφής γίνεται με την κατάθεση 
του ειδικού έντυπου το οποίο υπογράφεται από τον επι-
βλέποντα. Εκτός της κατάθεσης του ειδικού έντυπου στη 
Γραμματεία του Τμήματος, ο υποψήφιος διδάκτωρ κάνει 
δήλωση μαθημάτων και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία 
εντός της προθεσμίας που ανακοινώνει η Γραμματεία του 
Τμήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες που αποστέλλο-
νται στους υποψηφίους από αυτή.

7.6 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την ηλε-
κτρονική δήλωση μαθημάτων, η Γραμματεία του Τμήμα-
τος ελέγχει τη συμβατότητα των στοιχείων που εισήγαγε 
ο φοιτητής στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με τα στοιχεία 
του ειδικού έντυπου που κατέθεσε στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις, η Γραμματεία 
του Τμήματος διορθώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής 
Γραμματείας βάσει των στοιχείων του ειδικού έντυπου 
και ενημερώνει σχετικά τον φοιτητή.

7.7 Αντικατάσταση μαθήματος επιτρέπεται κατά τις τρεις 
πρώτες εβδομάδες κάθε διδακτικού εξαμήνου. Το ειδικό 
έντυπο υπογράφεται από τον επιβλέποντα του υποψήφιου 
διδάκτορα πριν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Εάν η αντικατάσταση ή η διαγραφή μαθήματος γίνει σε 
χρόνο που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του φοιτητή στην 
Ηλεκτρονική Γραμματεία, η μεταβολή καταχωρείται στην 
Ηλεκτρονική Γραμματεία από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 8 
Παρακολούθηση μαθημάτων και Βαθμολογία

8.1 Η παρακολούθηση της διδασκαλίας και των ασκή-
σεων είναι υποχρεωτική. Υποψήφιος διδάκτορας που 
απουσιάζει από περισσότερο από 2/13 των εβδομάδων 
διδασκαλίας και ασκήσεων δε γίνεται δεκτός στην τελική 
εξέταση του μαθήματος και βαθμολογείται υποχρεωτικά 
με μηδέν στο μάθημα.

8.2 Η βαθμολογία των υποψηφίων διδακτόρων στα 
μαθήματα που παρακολουθούν καταχωρείται από τον δι-
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δάσκοντα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

8.3 Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο υποψήφιος 
διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το μάθημα 
ή να το αντικαταστήσει με άλλο, με τη σύμφωνη γνώμη 
του επιβλέποντος. Σε περίπτωση που το επαναλάβει και 
αποτύχει τότε ο φοιτητής διαγράφεται του προγράμμα-
τος. Αντικατάσταση μετά από αποτυχία μπορεί να γίνει 
το πολύ σε δυο μαθήματα.

8.4 Τα μαθήματα και τα εργαστήρια στα πλαίσια του 
προγράμματος διδακτορικών σπουδών πραγματοποι-
ούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Άρθρο 9 
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

9.1 Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών 
έχουν τα μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επί-
κουρου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ 
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α΄ του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

9.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 
όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην επιτρο-
πή του προηγουμένου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο/η 
επιβλέπων και δυο ακόμη μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, ανα-
πληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή κα-
θηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α΄ του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο με 
την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική 
επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις 
τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Η Συμβου-
λευτική Επιτροπή συγκροτείται εντός του πρώτου εξαμή-
νου σπουδών του υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα.

9.3 Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει 
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/ην 
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγού-
μενες παρ.ς, υστέρα από αίτηση του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέπο-
ντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δυο (2) μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ΄ 
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτό-
ρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα. 
Σε περίπτωση που ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα με-
τακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται 
από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε 
η εκπόνηση της διατριβής. Αλλαγή επιβλέποντος στην 

ίδια επιστημονική/θεματική περιοχή μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μετά από κοινή αίτηση του υποψήφιου διδά-
κτορα και του επιβλέποντος και έγκριση της Συνέλευσης.

9.4 Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των 
επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονουμένων διδακτορικών διατριβών και σύντομη 
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευ-
τικών επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία του 
Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

9.5 Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατρι-
βών ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι οκτώ(8) διατρι-
βές. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Δια-
τριβών ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
δεν προσμετρώνται στο σύνολο.

Άρθρο 10
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών

10.1 Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδα-
κτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέ-
γιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα επτά (7) έτη μετά τη 
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρία δικαιο-
λογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας 
ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη 
αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος). 
Ειδικά για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες που γίνο-
νται δεκτοί κατ΄ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΔΜΣ ή 
γίνονται δεκτοί με την υποχρέωση παρακολούθησης και 
επιτυχούς εξέτασης σε προπτυχιακά μαθήματα, το ελάχι-
στο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού δι-
πλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη παραμονή 
του φοιτητή στο πρόγραμμα ορίζεται στα τέσσερα (4) 
συν τέσσερα (4) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

10.2 Ο χρόνος σπουδών για Δ.Δ. είναι δυνατό να παρα-
ταθεί κατά ένα εξάμηνο με απόφαση της Συνέλευσης μετά 
από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου, την οποία 
συνυπογράφει και ο επιβλέπων, και εισήγηση της ΣΕ.

10.3 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζη-
τήσει αναστολή σπουδών μέγιστης διάρκειας ενός (1) 
έτους μια φορά κατά την διάρκεια των σπουδών του/
της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αίτηση του 
στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, αφού λάβει υπόψη της και τη γνώμη του επιβλέπο-
ντος, κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτουμένης 
αναστολής και εφ΄ όσον γίνουν αποδεκτοί, καθορίζει 
το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής μετά το 
οποίο ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του 
σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από το διδα-
κτορικό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της αναστολής 
φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται 
κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

10.4 Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής δι-
ατριβής μέσα στην ίδια ερευνητική/θεματική περιοχή 
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μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής 
διατριβής δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 11
Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων

11.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
11.2 Οι υποψήφιοι/ες 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 δευτέρου κύκλου σπουδών, 
όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και 
πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δα-
νεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

11.3 Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δι-
καιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με κάλυ-
ψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

11.4 Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν με αιτιολογη-
μένη αίτηση τους να ζητήσουν να μεταβούν σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 
για παρακολούθηση μαθημάτων ή για εκπόνηση μέρους 
της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από 
σχετική επιστολή του επιβλέποντος. Εφόσον ο υποψήφι-
ος διδάκτωρ πρόκειται να παρακολουθήσει μαθήματα, 
στην επιστολή καθορίζονται τα μαθήματα αυτά. Επί του 
αιτήματος αποφασίζει η Συνέλευση μετά από εισήγηση 
της ΣΕ και της Επιτροπής ERASMUS. Κατά το διάστημα 
της απουσίας τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεχίζουν 
την εγγραφή τους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπου-
δών του Τμήματος. Η διατριβή για Δ.Δ. αξιολογείται και 
βαθμολογείται συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

12.1 Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να έχει 
ως κύρια επιστημονική απασχόληση τις διδακτορικές 
του/της σπουδές.

12.2 Εφόσον ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις του/της σε μαθήματα θα 
πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του/της στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού έτους εντός των δυο πρώτων εβδο-
μάδων του διδακτικού εξαμήνου. Η ανανέωση της εγ-
γραφής γίνεται τόσο στη γραμματεία του Τμήματος με 
την κατάθεση ειδικού έντυπου υπογεγραμμένου από 
τον επιβλέποντα όσο και στην ηλεκτρονική γραμματεία 
του Πανεπιστημίου. Η μη ανανέωση της εγγραφής για 
δυο συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται τη διαγραφή του 
υποψηφίου διδάκτορα από το πρόγραμμα.

12.3 Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους (α) παρουσιάζει προφορικά την μέχρι τότε 

ερευνητική του εργασία ενώπιον της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, (β) υποβάλλει αναλυτικό υπόμνημα 
σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής 
και (γ) υποβάλλει στη Συμβουλευτική Επιτροπή ετήσια 
έκθεση προόδου σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση προόδου προσυπο-
γράφεται από την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
εφόσον αυτή συμφωνεί. Σε διαφορετική περίπτωση η 
Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει δική της έκθεση 
προόδου. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και σχόλια 
επ΄ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή 
όπως επίσης και οι εκθέσεις προόδου, καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

12.4 Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και πριν 
τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου για την απόκτη-
ση του Διδακτορικού Διπλώματος κατά τα οριζόμενα 
στην παρ.10.1, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλεται 
από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σε ειδική 
γραπτή και προφορική εξέταση. Η τριμελής επιτροπή 
καθορίζει το περιεχόμενο των εξετάσεων κατά την κρί-
ση της. Στην προφορική εξέταση συμπεριλαμβάνεται 
υποχρεωτικά ημίωρη παρουσίαση ερευνητικού θέματος. 
Την προφορική εξέταση μπορούν να παρακολουθούν 
άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η γραπτή εξέταση προη-
γείται της προφορικής. Προϋπόθεση προσέλευσης στην 
προφορική εξέταση είναι η επιτυχία στη γραπτή εξέτα-
ση. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μια εξέταση (γραπτή 
ή προφορική) αυτή επαναλαμβάνεται μία μόνο φορά 
και μετά πάροδο τριμήνου. Η τριμελής συμβουλευτική 
επιτροπή εισηγείται προς τη Συνέλευση αφενός σχετικά 
με το αποτέλεσμα της εξέτασης και αφετέρου σχετικά με 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υποψηφίου σε 
μαθήματα και στα προβλεπόμενα στην παρ.12.3 και προ-
τείνει την συνέχιση ή μη των σπουδών του υποψηφίου.

12.5 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να 
παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας 
σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το ή τα οικεία 
Τμήματα για το σκοπό αυτό.

12.6 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να συμμε-
τέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να 
επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της 
έρευνας τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιο-
δικά με σύστημα κριτών.

12.7 Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε 
υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία 
που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

12.8 Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέω-
ση επικούρησης κατά τη διεξαγωγή εξεταστικού έργου 
προπτυχιακών μαθημάτων (π.χ. επιτηρήσεις εξετάσεων). 
Η μη συμμετοχή φοιτητή στην επικούρηση εξεταστι-
κού έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση 
του/ων διδάσκοντος/ων συνιστά παράπτωμα, το οποίο 
επισύρει την έγγραφη επίπληξη του φοιτητή από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος. Δεύτερη αδικαιολόγητη μη 
συμμετοχή φοιτητή στο εξεταστικό έργο μαθήματος 
αποτελεί λόγο διαγραφής του από το πρόγραμμα δι-
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δακτορικών σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ και 
απόφαση της Συνέλευσης αφού προηγουμένως δοθεί 
στο/στη φοιτητή/τρια η δυνατότητα να εκθέσει, προφο-
ρικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του/της επί του θέματος.

Άρθρο 13
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Η διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα είναι δυνατή 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμ-
βάνονται και οι ακόλουθοι:

13.1 Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή 
αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς (να παρουσιάζει το κείμενο της Δι-
δακτορικής Διατριβής εκτεταμένα σημεία λογοκλοπής).

13.2. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώ-
νουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

13.3 Υποψήφιος Διδάκτορας που για ένα ακαδημαϊκό 
έτος δεν έκανε προφορική παρουσίαση, δεν υπέβαλε 
υπόμνημα και έκθεση προόδου της διατριβής του, δεν 
παρακολούθησε τα προβλεπόμενα μαθήματα και δεν 
διεξήγαγε έρευνα.

13.4. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου διδά-
κτορα η οποία τεκμηριώνεται με δυο (2) τουλάχιστον 
συνεχείς αρνητικές εκθέσεις προόδου της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής) ή σε περίπτωση αποτυχίας 
στην ειδική γραπτή και προφορική εξέταση της παρ. 
12.4 ή σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ 
δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 
του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στις παρ.ς 12.6 και 12.7.

13.5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την υπο-
ψήφιο/α διδάκτορα.

Άρθρο 14
Λογοκλοπή

14.1 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται 
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης ή 
μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδή-
ποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/
της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική ανα-
φορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του 
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, 
τις απόψεις του επί του θέματος.

14.2 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημα-
ϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβά-
σεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή 
της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των δια-
τάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από υποψήφιο/α 

διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των 
μαθημάτων ή την εκπόνηση της διδακτορικής διατρι-
βής. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, 
έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα «Επί 
του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής 
Ephorus»).

Άρθρο 15 
Υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διδακτορικής διατριβής

15.1 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδα-
κτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλ-
λει αίτηση, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση της 
διατριβής στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, για 
τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής. 
Εάν η διδακτορική διατριβή έχει γραφεί στην Αγγλική 
γλώσσα είναι υποχρεωτικό για τους Έλληνες υποψήφιους 
διδάκτορες η διατριβή να περιλαμβάνει εκτενή περίλη-
ψη τουλάχιστον 20 σελίδων στην Ελληνική γλώσσα. Για 
κάθε διδακτορική διατριβή στην Ελληνική γλώσσα απαι-
τείται η διατριβή να περιλαμβάνει εκτενή περίληψη του-
λάχιστον 20 σελίδων στην Αγγλική γλώσσα. Η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή εντός διαστήματος ενός μηνός 
δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του/της υποψηφίου/
ας. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική 
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 
Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

15.2 Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δευ-
τέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού συμ-
φωνά με την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα μέλη της επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια 
ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία 
ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

15.3 Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋπο-
θέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη 
μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η 
διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/
την υποψήφιο/α διδάκτορα. 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. Τα αφυπηρετήσα-
ντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που 
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να 
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

15.4 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά, 
στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της 
σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής, 
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η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους 
και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Η επί-
σημη αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα 
γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος με βάση το 
πρακτικό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

15.5 Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής 
ή ως ανεπιτυχής.

Άρθρο 16 
Αναγόρευση Διδακτόρων

16.1 Για την αναγόρευση σε Διδάκτορα, ο υποψήφιος 
υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος 
τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1.

16.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του 
Τμήματος. Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη 
του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προφορικής πα-
ρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, 
και ακολουθεί η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε 
Διδάκτορα του Τμήματος.

16.3 Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της δι-
δάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

16.4 Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πριν από την ανα-
γόρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης 
επιτυχούς περάτωσης. Στον/στην διδάκτορα χορηγείται 
αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό 
Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο 
του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.

Άρθρο 17 
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

17.1 Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δύναται 
να συνεργάζεται με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα του άρθρου 13Α΄ του ν. 4310/2014, συμπε-
ριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδη-
μίας Αθηνών. Την διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνερ-
γαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας/μια επιβλέπων/ούσα 
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση 
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον 
ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Θέ-
ματα που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης της 
διατριβής, από την επιλογή του/της υποψήφιου διδά-
κτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, 
καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε πε-
ρίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) που 
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς 
και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά 
όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

17.2 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.

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις

18.1 Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών μετά την έγκριση του παρόντα 
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.

18.2 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κα-
νονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι εγγεγραμμένοι 
στο πρόγραμμα του Τμήματος, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, τουλάχιστον για ένδεκα εξά-
μηνα υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της διδακτορικής 
τους διατριβής εντός το πολύ τεσσάρων εξαμήνων. Σε δι-
αφορετική περίπτωση διαγράφονται από το πρόγραμμα.

Άρθρο 19 
Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση 
σε Διδάκτορα .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συγγραφή Διδακτορικών Διατριβών - 
Οδηγίες Προτυποποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Ετήσια έκθεση προόδου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πρακτικό κρίσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Πρότυπος Μονοτμηματικός Διδακτο-

ρικός Τίτλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά για την αναγόρευση 

σε Διδάκτορα.
- Αντίγραφα (7) Διδακτορικής Διατριβής στα μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
α) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή.

β) Συμπλήρωση και εκτύπωση της βεβαίωσης κατάθε-
σης του προγράμματος nemertes (μέσω Internet) στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.lis.upatras.
gr και κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με υπο-
γραφή από τη Βιβλιοθήκη.

- Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

- Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του Απο-
γραφικού Δελτίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
WWW.EKT.GR - ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙ-
ΒΩΝ, μετά από ενέργεια της Γραμματείας του Τμήματος 
καθώς και Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυ-
πη και ηλεκτρονική μορφή.

- Αντίγραφο περίληψης Διδακτορικής Διατριβής (ελ-
ληνικά και αγγλικά) για την ιστοσελίδα του Τμήματος.

- Κατάθεση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), βιβλιαρίου 
υγείας, κάρτας και κλειδιών στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος, ρύθμιση εκκρεμοτήτων με υπηρεσίες της κεντρικής 
διοίκησης (Φοιτητική Εστία, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέ-
ριμνας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης).
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Η Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.) πρέπει να περιλαμβά-

νουν υποχρεωτικά τα εξής βασικά μέρη: Πρώτη Σελί-
δα (Εξώφυλλο), Πρόλογο, Περίληψη στην ελληνική και 
αγγλική, Περιεχόμενα, Κατάλογο Σχημάτων, Κατάλογο 
Πινάκων, Κυρίως Κείμενο και Βιβλιογραφία. Εφ΄ όσον 
κρίνεται απαραίτητο, είναι δυνατόν μετά τα Περιεχό-
μενα να τοποθετείται Πίνακας Συντομογραφιών ή/και 
Συμβολισμών και στο τέλος (μετά από τη Βιβλιογραφία) 
Παράρτημα ή Παραρτήματα.

Το κείμενο προτείνεται να δακτυλογραφείται με σκο-
πό την αναπαραγωγή και στις δύο όψεις λευκού φύλλου 
χάρτου βάρους 80 γρ. περίπου, διαστάσεων 21 x 29,7 cm 
(DIN A4) και σε 1 1/2 διάστημα με γραμματοσειρά Times 
New Roman 12pt ή παραπλήσια σε μέγεθος με αυτή του 
παρόντος κειμένου οδηγιών, εκτός εξαιρέσεων (χάρτες, 
εικόνες κ.ά. μεγέθους A4, A3 ή μεγαλυτέρου), με αμφί-
πλευρη στοίχιση. Όλα τα στοιχεία της Δ.Δ. (κείμενο, πίνα-
κες, σχήματα κ.λπ.) τοποθετούνται εντός νοητού πλαισίου 
στη σελίδα A4 με περιθώρια γύρωθεν 2,5 cm. Οι σελίδες 
στο εκτυπωμένο κείμενο, από την Πρώτη Σελίδα έως και 
τον Κατάλογο Πινάκων, αριθμούνται κάτωθεν στο μέσον 
ή στην εξωτερική γωνία (mirror margins) με λατινικούς 
χαρακτήρες, i, ii, iii, ..., ενώ από το Κυρίως Κείμενο έως το 
τέλος αριθμούνται άνωθεν στο μέσον ή στην εξωτερική 
γωνία (mirror margins) με αραβικούς χαρακτήρες, 1, 2, 3, ... 
Δεν υπολογίζεται στην αρίθμηση το εξωτερικό χονδρό 
εξώφυλλο της Δ.Δ.

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ)
Η πρώτη σελίδα ή το εξώφυλλο της Δ.Δ. διαμορφώνε-

ται υποχρεωτικά με τα στοιχεία του σχετικού υποδείγ-
ματος και με τήρηση - κατά το δυνατόν - των αναλογιών 
αυτού. Όλα τα στοιχεία του εξωφύλλου αναγράφονται 
στην ελληνική, εφόσον η Δ.Δ. συγγράφεται στην ελ-
ληνική, και στην αγγλική, εφόσον η Δ.Δ. συγγράφεται 
στην αγγλική γλώσσα. Στο κάτω μέρος της εσωτερικής 
σελίδας του εξωφύλλου γράφεται η πλήρης αναφορά 
βιβλιογραφικής παράθεσης της Δ.Δ. στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Το μέγεθος γραμμάτων είναι 12 pt για 
τα απλά, κεφαλαία ή πεζά, του υποδείγματος και 14 pt 
για τα έντονα κεφαλαία γράμματα του τίτλου της Δ.Δ. και 
του ονόματος του συγγραφέα. Όλες οι σειρές κεντράρο-
νται στο νοητό πλαίσιο κειμένου της σελίδας. Ο τίτλος 
συνιστάται να μην υπερβαίνει τις τρεις σειρές.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στον Πρόλογο, ο οποίος καταλαμβάνει την σελίδα iii, 

θα αναφέρεται η ακαδημαϊκή μονάδα, όπου εκπονή-
θηκε η εργασία, και θα αναγνωρίζονται οι συντελεστές 
που βοήθησαν ουσιαστικά στη διάθεση και συλλογή 
στοιχείων ή στη χρήση μεθόδων κ.λπ., όπως επιβλέπων 
Δ.Δ., Εργαστήριο, Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών ή άλλοι 
φορείς και προσωπικό αυτών κ.λπ. Ο Πρόλογος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τη μια σελίδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εφόσον η Δ.Δ. συγγράφεται στην ελληνική, η Περίλη-

ψη απαρτίζεται από τρία μέρη, το πρώτο όπου γίνεται 
σύντομη αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα και στον 

σκοπό της Δ.Δ., το δεύτερο μέρος όπου με δομή παρα-
γράφων δίδεται η περίληψη κάθε κεφαλαίου του κυρίου 
μέρους της εργασίας και, τέλος, το τρίτο μέρος όπου 
δίδεται συνοπτικά το τελικό συμπέρασμα που προέκυψε 
και οι βασικές εφαρμογές και ερευνητικές προεκτάσεις 
(περαιτέρω μελλοντική έρευνα). Ειδικότερα, πρέπει να 
εμφαίνεται το μέγεθος της εργασίας, οι πρωτοτυπίες της 
και άλλα αξιόλογα σημεία.

Το μέγεθος της Περίληψης συνιστάται να είναι πάνω 
από μια και μέχρι 4 σελίδες. Την Περίληψη στην ελληνι-
κή ακολουθεί Εκτενής Περίληψη στην αγγλική γλώσσα 
(Summary), της οποίας το μέγεθος πρέπει να είναι του-
λάχιστον 20 σελίδες.

Εφόσον η Δ.Δ. συγγράφεται στην αγγλική, εφαρμό-
ζονται τα προαναφερόμενα, με την διαφορά ότι η Πε-
ρίληψη στην αγγλική (Abstract), μεγέθους μιας έως 4 
σελίδων, ακολουθείται από Εκτεταμένη Περίληψη στην 
ελληνική, η οποία θα πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 
20 σελίδες.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Το Κύριο Μέρος της Δ.Δ. αποτελείται κατ΄ ελάχιστον 

από πέντε (5) κύρια κεφάλαια:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, όπου γίνεται περιγραφή των εισαγωγικών 

στοιχείων της Δ.Δ., ήτοι της υφισταμένης επιστημονι-
κής και τεχνολογικής προόδου του θέματος της Δ.Δ., 
με συνοπτική περιγραφή των σχετικών βιβλιογραφικών 
αναφορών, έτσι ώστε να εμφαίνονται τα κενά, τα οποία 
πρόκειται να καλυφθούν από την εν λόγω Δ.Δ.

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ, όπου περιγράφονται τα υλικά 
και αναλύονται λεπτομερώς οι πειραματικές ή/και θεω-
ρητικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
εκπόνηση της Δ.Δ.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, όπου δίδονται οι λε-
πτομέρειες εφαρμογής της μεθοδολογίας για την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων, τα οποία περιέχονται σε πινακοποιη-
μένη και διαγραμματική μορφή. Οι πίνακες πρωτογενών 
αποτελεσμάτων πρέπει να δίδονται υποχρεωτικώς, και 
εφ΄ όσον είναι μεγάλου μεγέθους ή πολλοί, δύνανται να 
τοποθετούνται στο σχετικό Παράρτημα της Δ.Δ. Το ίδιο 
ισχύει και για τα σχήματα, τα οποία εμφανίζουν πρωτογενή 
δεδομένα. Στο κύριο μέρος της Δ.Δ. θα πρέπει να τοποθε-
τούνται οι καταλλήλως διαμορφωμένοι πίνακες και σχή-
ματα με επεξεργασμένα στοιχεία, τα οποία συγκρίνονται 
με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας και επί των 
οποίων γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της Δ.Δ.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, όπου γίνε-
ται συνοπτική ανασκόπηση της Δ.Δ., συγκεντρώνονται 
όλα τα στοιχεία πρωτοτυπίας και αναφέρονται τα συ-
μπεράσματα που προέκυψαν από την διερεύνηση του 
θέματος της Δ.Δ. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι 
προεκτάσεις και οι συνιστώμενες μελλοντικές έρευνες.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, όπου παρατίθεται κατάλογος με το 
σύνολο της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε κατά 
την εκπόνηση της Δ.Δ. Κάθε βιβλιογραφική πηγή που πε-
ριλαμβάνεται στον κατάλογο της βιβλιογραφίας πρέπει 
υποχρεωτικώς να αναφέρεται στο κυρίως κείμενο ή στα 
Παραρτήματα της Δ.Δ.

Τα κεφάλαια συνήθως χωρίζονται σε υποκεφάλαια, τα 
οποία αριθμούνται κατά αύξουσα τάξη, εφαρμόζοντας 
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σύστημα αρίθμησης έως και τεσσάρων πεδίων με αρα-
βικούς χαρακτήρες. Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων 
γράφονται με έντονα κεφαλαία γράμματα μεγέθους 
14 pt και αρχίζουν πάντοτε στην αριστερή κορυφή του 
νοητού πλαισίου κειμένου νέας σελίδας μονής αρίθμη-
σης. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1ης, 2ας και 
3ης τάξεως αρχίζουν πάντα από το αριστερό όριο του 
κειμένου και απέχουν κατά 1½ διάστημα από το κείμε-
νο άνωθεν και κάτωθεν αυτών ή από την επικεφαλίδα 
κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου. Οι χαρακτήρες για όλες τις 
επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων είναι μεγέθους 12 pt. Οι 
επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1ης τάξεως γράφονται 
με απλά κεφαλαία γράμματα, ενώ για τις 2ας τάξεως με 
έντονα πεζά γράμματα και τις 3ης τάξεως με απλά πεζά 
γράμματα, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΗΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

5.3 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΟΣΜΩΝ

5.3.1 Συστήματα συλλογής βιοαερίου
5.3.1.1 Σχεδιασμός συστημάτων συλλογής βιοαερίου
Κάθε παράγραφος κεφαλαίου ή υποκεφαλαίων απέχει 

κατά 1 cm δεξιά του αριστερού ορίου του κειμένου, χω-
ρίς να αφήνονται κενά διαστήματα μεταξύ παραγράφων.

Οι μαθηματικές σχέσεις (εξισώσεις) πρέπει να γράφο-
νται με ευκρίνεια, αφήνοντας 1 1/2 κενό διάστημα άνω-
θεν και κάτωθεν αυτών, τοποθετώντας την αρχή τους 
κατά 1 cm δεξιά από το αριστερό όριο του κειμένου και 
την αρίθμηση τους εντός παρενθέσεων εσωτερικά και 
εν επαφή με το δεξιό όριο του κειμένου. Στην περίπτωση 
μαθηματικών σχέσεων που υπερβαίνουν την μια γραμ-
μή, αυτές αναδιπλώνονται στοιχισμένες στην αριστερή 
τους πλευρά. Η εντός παρενθέσεων αρίθμηση αυτών 
των σχέσεων είναι υποχρεωτική και γίνεται με αραβικούς 
χαρακτήρες ενιαία σε όλο το μήκος κάθε κεφαλαίου, με 
χρήση δύο πεδίων, τα οποία διαχωρίζονται με τελεία. 
Το πρώτο πεδίο αφορά στον αύξοντα αριθμό του Κε-
φαλαίου όπου ανήκει η μαθηματική σχέση και το δεύ-
τερο πεδίο αφορά στον αύξοντα αριθμό της σχέσης με 
αρίθμηση κάθε φορά από την αρχή σε κάθε κεφάλαιο, 
όπως στο παράδειγμα:

1i
aS  

                                  (5.2)
Τα σύμβολα των μαθηματικών σχέσεων ορίζονται πά-

ντοτε στη θέση που πρωτοπαρουσιάζονται και, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, τοποθετείται και Πίνακας Συμβο-
λισμών αμέσως μετά τα Περιεχόμενα. Η αναφορά των 
μαθηματικών σχέσεων στο κείμενο γίνεται με συντομο-
γραφικό τρόπο, π.χ. «... εξ. (5.2) ... ».

ΣΧΗΜΑΤΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ
Όλα τα σχήματα, οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να 

αριθμούνται και να φέρουν τίτλο. Εξαίρεση μπορεί να 
αποτελέσουν πίνακες πολύ μικρού μεγέθους (ολίγων σει-
ρών), οι οποίοι αναφέρονται μόνο μια φορά στο κείμενο, 
οπότε πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετούνται αμέσως 
μετά την αναφορά τους. Η αρίθμηση γίνεται με αραβι-
κούς χαρακτήρες δύο πεδίων, όπως περιγράφεται στο 
εδάφιο για την αρίθμηση των εξισώσεων. Πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ανεξάρτητη αρίθμηση για τα σχήματα, τις 
εικόνες (φωτογραφίες, χάρτες) και τους πίνακες. Ο τίτλος 
σχήματος ή εικόνας τοποθετείται κάτωθεν αυτών, ενώ 
του πίνακα άνωθεν αυτού, διαχωριζόμενος πάντα από 
το κείμενο και το αντικείμενο (σχήμα, εικόνα ή πίνακα) 
με 1½ κενό διάστημα. Τα προθέματα με την αρίθμηση 
των τίτλων γράφονται με έντονα πεζά γράμματα. Εάν ο 
τίτλος υπολείπεται της μιας γραμμής, κεντράρεται, ενώ, 
εάν είναι μεγαλύτερος, αναδιπλώνεται χρησιμοποιώντας 
μονό διάστημα, όπως στο παράδειγμα:

Σχήμα 2.1 Υποστρώματα και κύριες ομάδες βακτηρι-
δίων στα μεθανογενή οικοσυστήματα (Christensen and 
Kjeldsen, 1989).

Πίνακας 3.1 Κατώφλια οσμών στον αέρα συγκρινόμενα 
με τις αποδεκτές οριακές τιμές κατωφλίων και τις τιμές 
ανίχνευσης.

Οι πίνακες, οι εικόνες και τα σχήματα τοποθετούνται 
στην τελική τους θέση, κεντραρισμένα στο κείμενο, μετά 
από το σημείο που αναφέρονται για πρώτη φορά και 
κατά προτίμηση στο άνω ή κάτω μέρος της σελίδας. Δι-
αχωρίζονται από το κείμενο με 1 1/2 κενό διάστημα. Εάν 
το μέγεθος του πίνακα υπερβαίνει τη μια σελίδα, τότε 
υποχρεωτικά πρέπει να επαναλαμβάνεται στην αρχή της 
επόμενης σελίδας η σειρά τίτλων των στηλών του πίνα-
κα. Συνιστάται, τόσο τα σχήματα όσο και οι φωτογραφίες 
να είναι καλής ποιότητας για καλή ασπρόμαυρη ανα-
παραγωγή τους. Τα γράμματα επί των σχεδίων και των 
πινάκων δύνανται να είναι και μικρότερα του βασικού 
τύπου και μεγέθους της Δ.Δ. (Times New Roman, 12 pt) 
με την προϋπόθεση, όμως, να παραμένουν ευδιάκριτα 
κατά την αναπαραγωγή τους.

Ειδικά στους πίνακες, συνιστάται η κατά το δυνατόν 
απαλλαγή τους από όλες τις κατακόρυφες και τις ενδιά-
μεσες οριζόντιες σειρές, εφ΄ όσον δεν κρίνονται άκρως 
απαραίτητες. Γενικά, απαραίτητες είναι οι οριζόντιες 
γραμμές άνω και κάτω από τη σειρά τίτλων των στηλών, 
καθώς και κάτω από την τελευταία σειρά του πίνακα, 
όπως στο υπόδειγμα:

Πίνακας 3.2 Μέγιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση και 
κατώφλια οσμών σε χώρους υγειονομικής ταφής απορ-
ριμμάτων.
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Είναι δυνατή η τοποθέτηση των παραπάνω αντικειμένων στραμμένων αριστερόστροφα κατά 90° εντός του 
νοητού πλαισίου του κειμένου. Τότε υποχρεωτικά στρέφεται και ο τίτλος αυτών. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι 
προαναφερόμενοι κανόνες.

Η αναφορά των ως άνω αντικειμένων στο κείμενο δύναται να γίνεται συντετμημένη,
π.χ. " ...Σχ.2.1..", "... Πίν. 3.1 ... " ή " ... Εικ. 1.3 ...".

   

(mg/m3)

 

(ppm)

1,1- CH2CCl2 138 50

1,2-cis- CHCl=CHCl 294 500 - 1000 

1,2-trans- CHCl=CHCl - 500 - 1000 

C6H5 – C2H5 236 8,7 - 870 

NH4 - 1 - 50 

CH3-CH2-CH2-CH3 560 500
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εφ΄ όσον υπάρχει Παράρτημα (ή Παραρτήματα), αυτό 

τοποθετείται αμέσως μετά το κεφάλαιο 5. Βιβλιογρα-
φία, σε σελίδα με μονή αρίθμηση και ακολουθεί τίτλος 
χαρακτηριστικός του περιεχομένου του. Εάν υπάρχουν 
περισσότερα του ενός Παρατήματα, αριθμούνται με 
τα ελληνικά γράμματα ως Παράρτημα Α, Παράρτημα Β 
κ.λπ., εφ΄ όσον η ΜΔΕ συγγράφεται στην ελληνική, και 
με λατινική αρίθμηση ως APPENDIX Ι, APPENDIX

II κ.λπ., εφ΄ όσον η ΜΔΕ συγγράφεται στην αγγλική 
γλώσσα. Οι Πίνακες, τα σχήματα και οι εξισώσεις, που πε-
ριλαμβάνονται στα Παραρτήματα, δομούνται και αριθ-
μώνται καθ΄ όμοιον τρόπο με την δομή και αρίθμηση 
αυτών στα κύρια Κεφάλαια της Δ.Δ., με τη διαφορά ότι 
το πρώτο πεδίο αρίθμησης αντιστοιχεί στην αρίθμηση 
του εκάστοτε Παρατήματος.

ΑΝΤΙΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Η Δ.Δ. αναπαράγεται φωτοαντιγραφικά επί διπλής 

όψης λευκού φύλλου χάρτου βάρους 80 γρ., μεγέθους 
σελίδας DIN A4, με ευθύνη του συγγραφέα. Τα απαιτού-

μενα αντίτυπα πρέπει να βιβλιοδετούνται με χονδρά 
(δύσκαμπτα) εξώφυλλα, και να φέρουν στη ράχη τους, 
τυπωμένα με χρυσαφή γράμματα, κατά προτίμηση σε 
οριζόντια διάταξη ή σε διαμήκη διάταξη, εφόσον το 
πάχος του τόμου δεν το επιτρέπει, τα στοιχεία που φαί-
νονται στο συνημμένο σχετικό Υπόδειγμα Ράχης Εξω-
φύλλου Δ.Δ. Τα εξώφυλλα πρέπει να είναι μονόχρωμα 
και ορίζεται το μαύρο χρώμα για τη Δ.Δ. Στο εσωτερικό 
μέρος του οπισθίου εξωφύλλου της Δ.Δ. επικολλάται φά-
κελλος, ο οποίος περιέχει CD-ROM με το κείμενο της Δ.Δ. 
σε ηλεκτρονική μορφή PDF. To τελευταίο κείμενο υπο-
βάλλεται και στην βάση ΝΗΜΕΡΤΗΣ της Βιβλιοθήκης και 
Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από τη 
βάση ΝΗΜΕΡΤΗΣ.

Τέλος, ορίζεται η κατάθεση στο Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών ενός αντιτύπου της Δ.Δ.

Ακολουθούν υποδείγματα της ράχης χονδρού (δύσκα-
μπτου) εξωφύλλου και 1ης και 2ης εσωτερικής σελίδας 
εξωφύλλου Δ.Δ. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΟΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙ-

ΩΝ KAI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ

1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδι-
άκριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακό-
λουθα:

Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα]
[Όνομα Συγγραφέα]
© [έτος] - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
2. Ο/Η Προπτυχιακός Φοιτητής (ΠΦ), Μεταπτυχιακός 

Φοιτητής (ΜΦ) ή Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) - μέσα από 
τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυμα-
τικό Αποθετήριο Νημερτής- εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης της μέσα από 
το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους 
συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής 
της έρευνας.

3. Κάθε ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ που εκπονεί τη διπλωματική, με-
ταπτυχιακή εργασία του ή τη διδακτορική διατριβή του 
σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει 
λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:

- Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, 
παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαι-
ώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο,

- Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει πα-
ραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιά-
κριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της 
εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με 
παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, 
ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης 
αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφη-
μάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του 
κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπε-
ρίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

- Ο/Η ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της 
δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθε-
ται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών 
της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο 
Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη 
που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευμα-
τικών δικαιωμάτων.

- Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν 
κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευμα-

τικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε 
εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, 
σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση 
της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το 
Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα δι-
άθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυ-
χιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα 
με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.

- Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της 
διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτο-
ρικής διατριβής ο/η ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και 
γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων 
στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμή-
ματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που 
καταθέτει με θέμα «............» έχει εκπονηθεί με δική του 
ευθύνη  τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται 
στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό. 

4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθε-
τήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή ενός ΜΠΣ ή η τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς τεκμη-
ριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και του/της 
ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ, την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίη-
σης της εργασίας/διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, 
για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω 
πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, 
εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών 
προσώπων, φορέων, εταιριών κ.λπ. Η περίοδος εξαίρεσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριανταέξι μήνες (36) μή-
νες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. Επι-
σημαίνεται ότι η κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά την 
επιτυχή παρουσίαση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την απονομή 
του τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεση της ρυθμίζεται από 
τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΝΗΜΕΡΤΗ

Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθή-
κης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), σύμφωνα με 
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.2005, 
αναθεώρηση 59/04.06.2015), είναι υποχρεωτική για τους 
Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες 
του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ 
για τους Υποψήφιους Διδάκτορες και σε έντυπη. Με την 
κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί τις απαραίτητες 
βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 10 Ιουλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034682108180024*
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