
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 80/52/21-12-2017 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμή-

ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτε-

χνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-

ου Θράκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων Πρύτανη – Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 
327/08.02.2017/Β΄).

4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος στις αρ. 5/10-11-2017 και 
8/20-12-2017 συνεδριάσεις της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 1
Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η 
λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρό-
γραμμα Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και οι διαδικα-
σίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης 
του Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Κανονισμός ισχύει και 
τίθεται σε λειτουργία στα πλαίσια του ν. 4485/4-8-2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και στον 
εκάστοτε ισχύοντα «Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του ΔΠΘ».

Άρθρο 2
Ορισμός Υπεύθυνου Διδακτορικών Σπουδών

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται 
υπεύθυνος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περι-
βάλλοντος ως Υπεύθυνος Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών, αρμόδιος για την προετοιμασία της προκή-
ρυξης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων, τη 
διαχείριση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων τους, 
την παρακολούθηση και εποπτεία του έργου τους και την 
οργάνωση της ετήσιας ημερίδας παρουσίασης της προ-
όδου των υποψηφίων διδακτόρων. Όλα τα παραπάνω 
καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τη Γραμματεία 
του Τμήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων 
Διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδα-
κτορικής Διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
υποψηφίων διδακτόρων ανακοινώνεται δύο φορές το χρό-
νο (κάθε Νοέμβριο και Απρίλιο), δημοσιοποιείται δια του 
ημερήσιου τύπου και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμή-
ματος, της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις ευρύτερες ερευνητικές 
περιοχές που οι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος προτείνουν ως ερευνητικά αντικείμενα ενδια-
φέροντός τους, τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό 
αντικείμενο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, η 
πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους, τις προϋπο-
θέσεις, όρους, προθεσμίες και διαδικασίες κατάθεσης υπο-
ψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς 
και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα 
και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.

Άρθρο 4
Υποβολή Αιτήσεων

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ο ενδιαφε-
ρόμενος υποβάλλει τα εξής:

Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη 
ερευνητική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος, η προ-
τεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι 
διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως Επιβλέ-
πων της διδακτορικής διατριβής.

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Προσχέδιο έρευνας κατά την εκπόνηση της διδα-

κτορικής διατριβής
3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμέ-

νου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και ανα-
λυτική βαθμολογία σπουδών, ή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017,

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρι-
σμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και 
αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

5. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής επιπέδου lower, 
όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ,

6. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευ-
νητικής απασχόλησης,

7. Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων,
8. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
9. Δύο Συστατικές Επιστολές.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ειδική 
τριμελής επιτροπή επιλογής ανά κατηγορία αιτήσε-

ων, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
και περιλαμβάνει τον δυνητικά Επιβλέποντα της δι-
ατριβής και δύο Καθηγητές συγγενούς ειδικότητας 
προς το αντικείμενο της κάθε αίτησης. Κάθε τριμελής 
επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους 
σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος ανα-
λυτικό 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 υποψήφιο. Η 
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προ-
τεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα 
της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα 
την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση 
ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής 
διατριβής.

Άρθρο 6
Κριτήρια Αποδοχής Υποψηφιότητας

Τα κριτήρια αποδοχής της υποψηφιότητας για την εκ-
πόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

1. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς 
Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα 
έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος ή τα πλέον συγ-
γενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διε-
πιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος. Οι απόφοιτοι 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα γίνονται αυτόματα 
δεκτοί χωρίς κριτήρια.

2. Ο ενδιαφερόμενος να είναι Διπλωματούχος Απόφοι-
τος Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών 
ή Σχολών συναφούς αντικειμένου με αυτό του Τμήματος.

3. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει βαθμό προπτυχιακού 
διπλώματος τουλάχιστον 6,5 ή εντός του υψηλότερου 
10% των βαθμών του έτους του.

4. Ο ενδιαφερόμενος να έχει διδαχθεί και να έχει εξε-
τασθεί επιτυχώς με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5 σε 
δύο (2) από τα παρακάτω προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά 
μαθήματα:

1. Τεχνική Φυσικών Διεργασιών
2. Τεχνική Χημικών Διεργασιών
3. Ρευστομηχανική
4. Υδατική Χημεία
5. Ατμοσφαιρική Χημεία
6.  Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (ή Περιβαλλοντική 

Αρχιτεκτονική)
7. Βιολογία
8. Ατμοσφαιρική Φυσική
9. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων
10.  Οικονομικά Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Επί-

δοση Επιχειρήσεων
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11.  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περι-
βαλλοντική Επιθεώρηση

12.  Μαθηματικός Λογισμός - Διαφορικές Εξισώσεις - 
Γραμμική Άλγεβρα

13. Εφαρμοσμένη στατιστική
14. Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι
15. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
16. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι
17. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
18. Θερμοδυναμική.

Άρθρο 7
Αποκλίσεις από τα Κριτήρια Αποδοχής 
Υποψηφιότητας

Σε περίπτωση που δεν ισχύει το κριτήριο 1 (ο ενδια-
φερόμενος δεν είναι κάτοχος ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου), η 
ειδική επιτροπή θα εισηγηθεί την αποδοχή ή μη του εν-
διαφερομένου, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (ν.4485, 
άρθρο 38, παρ. 1).

Σε περίπτωση που δεν ισχύει το Κριτήριο 3 (ο ενδιαφε-
ρόμενος δεν έχει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5 ή εντός 
του υψηλότερου 10% των βαθμών του έτους του) γίνεται 
δεκτός έπειτα από εξέταση σε τέσσερα (4) σχετικά με την 
ερευνητική περιοχή μαθήματα του Προπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών, όπως εισηγείται ο Επιβλέπων και 
αποφασίζει η Συνέλευση. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 
να επιτύχει σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογία 
μεγαλύτερη ή ίση του 6,5. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο 
πλαίσιο των προπτυχιακών εξετάσεων του Τμήματος σε 
συνεννόηση με τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση που δεν ισχύει το Κριτήριο 4 (ο ενδια-
φερόμενος δεν έχει διδαχθεί ή εξετασθεί επιτυχώς με 
βαθμό άνω του 6,5 σε δύο μαθήματα της παραπάνω 
λίστας), τότε γίνεται δεκτός έπειτα από εξέταση στα μα-
θήματα που η ειδική τριμελής επιτροπή επιλογής επιλέ-
γει, εισηγείται και η Συνέλευση αποφασίζει. Ο συνολικός 
αριθμός μαθημάτων λόγω αποκλίσεων των Κριτηρίων 3 
και 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξη (6). Οι υποψήφιοι 
εξετάζονται στο πλαίσιο των προπτυχιακών εξετάσεων 
του Τμήματος σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα κάθε 
μαθήματος.

Άρθρο 8
Αποδοχή της Αίτησης και Ορισμός Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-
μενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν.4485/2017, την επίβλεψη της διδα-
κτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή 
του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επι-
βλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, ανα-
πληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή 
καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική 
επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από 
τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση 
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του 
υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη 
και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων 
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επι-
βλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετα-
κινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται 
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε 
η εκπόνηση της διατριβής.

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτρο-
πών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία 
με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει τον τίτλο της δι-
δακτορικής διατριβής, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος. Μερική τροποποίηση του τίτλου 
της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή 
του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του 
Υποψήφιου Διδάκτορα επιτρέπεται με τεκμηριωμένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
θετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σημα-
ντική αλλαγή όμως του τίτλου η οποία υποδηλώνει με-
ταβολή του αντικειμένου έρευνας σημαίνει την έναρξη 
νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 9
Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
υποψήφιων διδακτόρων

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 39 του ν.4485/2017.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθε-
σμία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και 
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 
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διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήμα-
τος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή 
την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του 
υποψηφίου. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τριών (3) Ετή-
σιων Εκθέσεων Προόδου ο ΥΔ δεν δύναται να αποφοι-
τήσει από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη 
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορί-
ζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) 
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους δια-
τριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπι-
στημιακών βιβλιοθηκών.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατρι-
βής, όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται στη 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση ή αναγνώριση δύο 
(2) μαθημάτων (τουλάχιστον ένα ανά εξάμηνο) από αυτά 
που διδάσκονται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προ-
πτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή 
της Σχολής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτο-
ρας δεν είναι κάτοχος ΔΜΣ, ο αριθμός των μαθημάτων 
ορίζεται σε 4 (2 ανά εξάμηνο). Τα μαθήματα ορίζει ανά 
εξάμηνο η Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Επιβλέ-
ποντα Καθηγητή.

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
λαμβάνει γνώση και η γραμματεία του Τμήματος ενημε-
ρώνει το σχετικό αρχείο κάθε ΥΔ. Ο Υπεύθυνος Προγράμ-
ματος Διδακτορικών Σπουδών οργανώνει το Σεπτέμβριο 
κάθε έτους ανοικτή ημερίδα παρουσίασης της προόδου 
όλων των ΥΔ του Τμήματος. Σκοπός της ημερίδας είναι η 
έκθεση των ΥΔ σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό, η ανταλ-
λαγή απόψεων και η ανάπτυξη συνεργειών στο σύνολο 
του ερευνητικού δυναμικού του τμήματος. Η παρουσία-
ση θα αναφέρεται στο κύριο αντικείμενο της διατριβής, 
στην ανάπτυξη της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και 
στην παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του 
ΥΔ, ανάλογα με τη φάση εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής του. Στην ημερίδα θα παρευρίσκονται όλοι οι 
ΥΔ του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ και θα προσκαλούνται οι 
προπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου 
απουσίας θα παρουσιάσουν την εργασία τους σε ένα 
από τα καθιερωμένα σεμινάρια του τμήματος. Μετά τη 
διεξαγωγή της ημερίδας, η Συνέλευση θα διαπιστώνει ότι 
η ημερίδα εξελίχθηκε στα πλαίσια που ορίζονται παρα-
πάνω και μπορεί να διατυπώνει προτάσεις για περαιτέρω 
βελτίωση ή προβολή αυτής.

Με απόφαση της Συνέλευσης μετά από αίτηση του 
ΥΔ είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης για περίοδο έως 
2 έτη. Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης, ως και η 
προβλεπόμενη από την νομοθεσία άδεια μητρότητας 
θεωρείται αυτοδίκαια ως χρόνος διακοπής σπουδών, 
πέραν του τυχόν πιο πάνω χρόνου αναστολής σπουδών 
των δύο (2) ετών.

Άρθρο 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διδακτορικής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η διατριβή 
μπορεί είτε να γραφτεί ως μονογραφία ή ως μια σύνοψη 
με ήδη δημοσιευμένες εργασίες που επισυνάπτονται. 
Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την 
αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική 
έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Κάθε διαφω-
νία μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
διατυπώνεται εγγράφως με συγκεκριμένες υποδείξεις, 
παρατηρήσεις και διορθώσεις προς τον ΥΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορισμό της επταμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η δημοσίευση εκ 
μέρους του ΥΔ ως πρώτος συγγραφέας τουλάχιστον δύο 
(2) εργασιών στο αντικείμενο της διατριβής με τον Επι-
βλέποντα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. 
Για το σκοπό αυτό, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
ενημερώνει τη γραμματεία του Τμήματος για όλες τις 
δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια 
που ο ΥΔ υλοποιεί.

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από 
τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από 
ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου 
και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 
του ν.4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, 
που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.4485/2017.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον υποψήφιο διδάκτορα εφόσον ο ΥΔ έχει καταθέσει 
την τελική έντυπη μορφή της διατριβής του, (α) στα μέλη 
της Εξεταστικής Επιτροπής, (β) στη Γραμματεία του Τμή-
ματος (δύο αντίτυπα) και (γ) στο Εργαστήριο του Τμήμα-
τος, στο οποίο εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του. Η 
διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη 
φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών 
της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν 
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. 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 εγκρί-
νει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη 
της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη 
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου 
γίνεται με έναν από τους εξής χαρακτηρισμός: «Άριστα», 
«Λίαν Καλώς», «Καλώς». Στο τέλος της διαδικασίας εξέ-
τασης συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει την αι-
τιολόγηση της ψήφου των μελών της ΕΕ, καθώς και την 
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τελική απόφαση. Η απόφαση της Ε.Ε. προωθείται προς 
τη Γραμματεία του Τμήματος με σχετικό έντυπο υπογε-
γραμμένο από όλα τα μέλη της. Τέλος και σε επόμενη 
συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος ακολουθείται η 
διαδικασία αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα.

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημό-
σιο έγγραφο και απονέμεται με την εξής διατύπωση: 
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος 
(Doctorate Degree in Environmental Engineering). Ο 
Υποψήφιος Διδάκτορας, πριν την αναγόρευσή του σε 
Διδάκτορα του Τμήματος, οφείλει να καταθέσει αντί-
γραφο της Διδακτορικής του Διατριβής σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και 
στη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Διδακτορικής 
Διατριβής σε μεμβράνη, όσοι εκ των Υποψηφίων Διδα-
κτόρων το επιθυμούν, καταθέτουν στην Γραμματεία του 
Τμήματος το ποσό των 5 ευρώ.

Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατρι-
βών που έχουν γίνει αποδεκτές ανήκουν από κοινού και 
εξ’ ίσου στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα και στο Τμή-
μα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών τίθεται 
αμέσως σε ισχύ και γνωστοποιείται σε έντυπη μορφή 
και μέσω της του Τμήματος σε όλους τους ενδιαφερο-
μένους. Ο παρών Κανονισμός έχει ισχύ και για τους ήδη 
υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 Κομοτηνή, 11 Ιανουαρίου 2018 

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  
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*02002580102180020*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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