
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 24612 
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη-

χανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).

2. Tην υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμι-
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄148).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

6. Το π.δ. 75/2013 (ΦΕΚ Α΄119) «Ίδρυση Σχολών στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο».

7. Την υπ' αριθμ. Φ1/232/Β1/404/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1098) 
απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου».

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της Σχο-
λής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 15-2-2018).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 9-3-2018).

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1.1. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποσκοπούν στην 
ανάδειξη νέων ερευνητών που έχουν την ικανότητα να 

προάγουν την επιστημονική γνώση με αυτόνομη παρα-
γωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστήμη και 
τεχνολογία του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, 
καθώς και σε ευρύτερες συγγενείς επιστημονικές περι-
οχές στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση των Διδακτορικών Σπουδών οδηγεί στην 
απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

1.2. Οι Διδακτορικές Σπουδές συντονίζονται από την 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) της Σχολής 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ), η οποία 
συγκροτείται από τον Κοσμήτορα, τους Διευθυντές των 
Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών ( Δ.Π.Μ.Σ. ) που συντονίζει η Σχολή, τέσσερα (4) μέλη 
ΔΕΠ που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
με ετήσια θητεία, τον προϊστάμενο του Γραφείου Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας, έναν εκπρόσωπο 
των μεταπτυχιακών φοιτητών ο οποίος προέρχεται από 
ένα εκ των Δ.Π.Μ.Σ. που συντονίζει η Σχολή, καθώς και 
από έναν εκπρόσωπο των Υποψηφίων Διδακτόρων της 
Σχολής. Η σύνθεση της ΕΜΣ μπορεί να αλλάξει με νομο-
θετική πρόβλεψη, καθώς και με απόφαση της Συγκλήτου 
ή της Γ.Σ. της Σχολής.

1.3. Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχονται δωρεάν.
1.4. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που προ-

σφέρεται από τη Σχολή ATM διέπεται από τους όρους 
του παρόντος κανονισμού, ο οποίος μπορεί να τροποποι-
είται με εισήγηση της ΕΜΣ και απόφαση της Γ.Σ. της Σχο-
λής, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 2
Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτοί ως υπο-
ψήφιοι διδάκτορες, υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία 
της Σχολής, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό. Η επιλογή των υποψηφίων 
διδακτόρων γίνεται δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο 
μέγιστος αριθμός θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ανά 
περίοδο επιλογής αποφασίζεται από τη Γ.Σ. της Σχολής.

Οι θέσεις των νέων υποψηφίων διδακτόρων, με πε-
ριγραφή του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου κάθε 
θέσης, δημοσιοποιούνται από τη Σχολή και προκηρύσ-
σονται την 1η εβδομάδα του Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, στο πλαίσιο αποφάσεων των Τομέων για 
εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε γνωστικές περιοχές 
που θεραπεύουν. Οι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων μπο-
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ρούν να σχετίζονται με την εκπόνηση εθνικών ή διεθνών 
ερευνητικών έργων, τη χορήγηση κάθε είδους υποτρο-
φιών, την υλοποίηση συνεργασιών κ.λπ. Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν επιπλέον του παρόντος κανονισμού, οι 
κατά περίπτωση καθοριζόμενοι όροι και διαδικασίες.

Η επιλογή των νέων υποψηφίων διδακτόρων ολοκλη-
ρώνεται με την τελική έγκριση από τη Γ.Σ. της Σχολής, 
που γίνεται κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Οι 
αιτήσεις συνοδεύονται από (α) αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, (β) αντίγραφα τίτλων σπουδών, (γ) πιστο-
ποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, (δ) πιστοποιητικό 
επάρκειας μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, (ε) δύο 
συστατικές επιστολές, (στ) προτεινόμενο προσχέδιο της 
Διδακτορικής Διατριβής και (ζ) λοιπά δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από το ερευνητικό έργο, υποτροφία 
κ.λπ., στο πλαίσιο του οποίου προκηρύσσεται η εκάστοτε 
θέση υποψηφίου διδάκτορα. Για τους τίτλους σπουδών 
της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η Γ.Σ. της Σχολής μπορεί να εγκρίνει την αποδοχή υπο-
ψηφίων διδακτόρων χωρίς προκήρυξη, αν ο υποψήφιος 
έχει λάβει υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Δια-
τριβής, οπότε ακολουθούνται οι εσωτερικές διαδικα-
σίες αποδοχής των αιτήσεων που περιγράφονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2.2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής έχουν:

α) Οι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών 
Σχολών 5ετούς φοίτησης με διπλωματική εργασία, των 
οποίων το δίπλωμα είναι ισότιμο με Master.

β) Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος της αλλοδαπής, ισότιμο με ΔΜΣ της 
ημεδαπής.

γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προβλέπε-
ται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να υποβάλει 
αίτηση για γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και 
μη κάτοχος ΔΜΣ ή Master, με τις επιπλέον προϋποθέσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

δ) Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου Διδακτορικών 
Σπουδών.

2.3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελείς 
Επιτροπές Επιλογής που ορίζονται ανά Τομέα ετησίως 
από τη Γ.Σ. της Σχολής και στις οποίες συμμετέχουν κατά 
προτεραιότητα οι Διευθυντές των Τομέων και μέλη της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.

2.4. Η αξιολόγηση κάθε αίτησης γίνεται με την ακό-
λουθη διαδικασία:

α) Η αίτηση διαβιβάζεται από τη Γραμματεία της 
Σχολής στην Επιτροπή Επιλογής και στον προτεινόμε-
νο επιβλέποντα (εφόσον υπάρχει) του οικείου Τομέα, 
εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων.

β) Εφόσον έχει καθοριστεί στην προκήρυξη ή προ-
τείνεται στην αίτηση επιβλέπων της διατριβής, τότε ο 
προτεινόμενος επιβλέπων υποβάλλει εντός 15 ημερών 
προς την Γραμματεία της Σχολής, εισηγητικό σημείωμα 
στο οποίο περιέχεται η πρότασή του ως προς την απο-
δοχή ή όχι της αίτησης.

γ) Σε περίπτωση που δεν καθορίζεται επιβλέπων, ο οικεί-
ος Τομέας μετά από εισήγηση του Διευθυντή του, προτείνει 

επιβλέποντα από τα δικαιούμενα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, με 
κριτήριο το γνωστικό αντικείμενο της υπό εξέταση αίτησης. 
Κατ' αναλογία με την ανωτέρω περίπτωση, ο προτεινόμε-
νος επιβλέπων υποβάλλει εντός 15 ημερών στη Γραμματεία 
της Σχολής, εισηγητικό σημείωμα στο οποίο περιέχεται η 
πρόταση του ως προς την αποδοχή ή όχι της αίτησης.

δ) Η Επιτροπή Επιλογής εξετάζει την αίτηση και τα συ-
νυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την ικανοποίηση των 
τυπικών και ουσιαστικών απαιτήσεων της θέσης και καλεί 
σε συνέντευξη τον υποψήφιο, προκειμένου να σχηματίσει 
ολοκληρωμένη άποψη. Κατόπιν αυτού, υποβάλλει στη 
Γ.Σ. της Σχολής εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα με την 
πρόταση της ως προς την αποδοχή ή μη της αίτησης και 
τον επιβλέποντα της Διδακτορικής Διατριβής. Σε περί-
πτωση που για τη θέση υπάρχουν περισσότερες από μία 
υποψηφιότητες στο υπόμνημα περιέχεται η κατάταξη των 
υποψηφίων με φθίνουσα σειρά αξιολόγησης.

Κατά τη διαδικασία επιλογής ενός ενδιαφερόμενου για 
συμμετοχή στις Δ.Σ. αξιολογούνται και συνεκτιμώνται 
τα εξής:

- Ο γενικός βαθμός του πτυχίου.
- Η συγγένεια των σπουδών του υποψηφίου με την 

επιστημονική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής.
- Η βαθμολογία στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μα-

θήματα που είναι συγγενή με την επιστημονική περιοχή 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

- Η επίδοση στη διπλωματική ή μεταπτυχιακή εργασία.
- Η προηγούμενη ερευνητική ή άλλη ακαδημαϊκή ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, ιδιαιτέ-
ρως σε θέματα συγγενή με τη Διδακτορικής Διατριβής, και 
οι τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις του.

- Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επιπλέον των 
ελάχιστων απαιτούμενων.

- Οι τυχόν διατιθέμενοι πόροι (υποτροφία, συμμετοχή 
σε ερευνητικό πρόγραμμα κ.τλ.).

- Οι συστατικές επιστολές.
- Τυχόν γνώσεις πληροφορικής (τεκμηριωμένες).
- Προφορική συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής 

Επιλογής.
ε) Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, συνεκτιμώντας το 

υπόμνημα της Επιτροπής, και την γνώμη του προτεινόμε-
νου επιβλέποντα, εγκρίνει ή όχι την αίτηση υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση αποδοχής η Γ.Σ. της Σχολής εγκρίνει 
τον τίτλο ως προσωρινό, τη γλώσσα συγγραφής και τον 
επιβλέποντα. Στην ίδια ή σε άλλη Γ.Σ. της Σχολής εγκρίνε-
ται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ) μετά από 
εισήγηση του επιβλέποντα. Η ΤΣΕ αποτελείται από τον 
επιβλέποντα και δύο ακόμη μέλη με τα προσόντα που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και την ισχύουσα 
νομοθεσία. Η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή ορίζει 
τον οριστικό τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 3
Επίβλεψη των Διδακτορικών Σπουδών

3.1. Ο επιβλέπων Καθηγητής της Διδακτορικής Δια-
τριβής είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής ATM της βαθμίδας 
του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου 
Καθηγητή. Τα άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μαζί με τον 
επιβλέποντα συγκροτούν την Τριμελή Συμβουλευτική 
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Επιτροπή, είναι μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ή κα-
θηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ με το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση 
Διδακτορική Διατριβή, όπως προβλέπεται από την ισχύ-
ουσα νομοθεσία. Στην ΤΣΕ μετέχει τουλάχιστον ένα (1) εν 
ενεργεία μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Ανα-
πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή της ΣΑΤΜ.

3.2. Αν ο επιβλέπων εκλείψει ή για οποιονδήποτε λόγο 
διαπιστωμένα αδυνατεί να εκτελέσει τα χρέη του για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, η Γ.Σ. της 
Σχολής υποχρεούται να τον αντικαταστήσει, κατόπιν αί-
τησης του υποψήφιου διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης 
του αντικαταστάτη. Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της 
διαδικασίας αντικατάστασης, η εκπόνηση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής αναστέλλεται μέχρις ότου καταστεί δυ-
νατή η εκτέλεση καθηκόντων επιβλέποντα.

3.3. Αν ο επιβλέπων μετακινηθεί ή συνταξιοδοτηθεί, 
εφόσον το επιθυμεί συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος 
των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει. Διαφο-
ρετικά, ορίζεται αντικαταστάτης κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 3.2. Σε περίπτωση μετακίνησης του επιβλέ-
ποντα, ο τίτλος απονέμεται από τη Σχολή ATM του ΕΜΠ.

3.4. Κάθε επιβλέπων δύναται να επιβλέπει μέχρι 10 ΥΔ 
που βρίσκονται μέχρι και το 4ο έτος εκπόνησης της δι-
δακτορικής τους διατριβής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

α) Η πλήρης και ουσιαστική επίβλεψη των υποψηφίων 
διδακτόρων από τον επιβλέποντα.

β) Η δυνατότητα απρόσκοπτης χρήσης της απαιτού-
μενης υλικοτεχνικής υποδομής από τους υποψηφίους 
διδάκτορες.

3.5. Η Σχολή ATM είναι δυνατό να συνεργάζεται με Τμή-
ματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και γενικά κάθε 
είδος φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ο νόμος 
ορίζει, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα 
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, τον επιβλέποντα, 
τη χορήγηση του τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο 
πρωτόκολλο συνεργασίας που καταρτίζεται και εγκρίνε-
ται από τα αρμόδια κατά τη νομοθεσία όργανα.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών

4.1. Ως ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της διδα-
κτορικής διατριβής και εγγραφής του υποψηφίου διδά-
κτορα στα Μητρώα της Σχολής, θεωρείται η ημερομηνία 
ορισμού της ΤΣΕ, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

4.2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδα-
κτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από τρία (3) και μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής. Το ελάχιστο διάστημα για τους υποψηφίους 
που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ (περίπτωση 2.2.γ) είναι τέσ-
σερα (4) έτη. Κατ' εξαίρεση και ύστερα από αίτηση του 
ΥΔ και θετική εισήγηση της ΤΣΕ, η Γ.Σ. της Σχολής μπορεί 
να εγκρίνει παράταση των Διδακτορικών Σπουδών για 
μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος.

4.3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα, 
με έγγραφη αίτησή τους, απολύτως αιτιολογημένη, προς 

τη Γραμματεία της Σχολής και με τη σύμφωνη γνώμη της 
ΤΣΕ, να αναστείλουν τις σπουδές τους για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα αναστολής 
εκπόνησης Διδακτορική Διατριβής δεν μπορεί να ξεπερ-
νά τα τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, όπως ορίζει ο 
νόμος. Το διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προ-
σμετράται στη διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4.2.

4.4. Με απόφαση της Γ.Σ. προβλέπεται για τους υπο-
ψήφιους διδάκτορες η υποχρέωση παρακολούθησης και 
επιτυχούς περάτωσης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
μαθημάτων της ΣΑΤΜ ή άλλων Σχολών ή Δ.Π.Μ.Σ. του 
Ε.Μ.Π. ή και άλλων ιδρυμάτων. Τα μαθήματα αυτά καθο-
ρίζονται από την ΤΣΕ ως ακολούθως:

- όλοι οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ (περί-
πτωση 2.2.γ) υποχρεούνται στην παρακολούθηση και 
την επιτυχή εξέταση 4-8 μαθημάτων κατά περίπτωση,

- υποψήφιοι των υπολοίπων κατηγοριών της παρα-
γράφου 2.2 δύνανται να κληθούν να παρακολουθήσουν 
καινά εξεταστούν με επιτυχία σε έως 8 μαθήματα κατά 
περίπτωση.

Ο χρόνος παρακολούθησης των κατά περίπτωση προ-
βλεπόμενων μαθημάτων συνυπολογίζεται στον ελάχιστο 
χρόνο της παραγράφου 4.2.

4.5. Για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του ακα-
δημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται 5 
ημερολογιακά έτη από την έναρξη εκπόνησης της Διδα-
κτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες απολαμ-
βάνουν όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία και 
τους λοιπούς κατά περίπτωση ισχύοντες κανονισμούς 
παροχές. Εξαιρούνται οι παροχές για τις οποίες ισχύει 
όριο ηλικίας από τη νομοθεσία. Μετά την ολοκλήρωση 
της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν μέχρι και 
πέντε (5) έτη δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και 
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστη-
μιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 5
Εκπόνηση των Διδακτορικών Σπουδών

5.1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν στην 
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την έναρξη εκπό-
νησης της διατριβής τους, εγγραφή στη Γραμματεία της 
Σχολής. Τυχόν μη εγγραφή τους για δύο συνεχή έτη συ-
νεπάγεται την απώλεια της φοιτητικής τους ιδιότητας. 
Στην αίτηση εγγραφής περιλαμβάνεται αντίγραφο της 
ετήσιας έκθεσης προόδου της ΤΣΕ για τη Διδακτορική 
Διατριβή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.3. Σε περίπτω-
ση μη κατάθεσης έκθεσης προόδου από την ΤΣΕ εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην αίτηση εγγραφής 
του υποψηφίου διδάκτορα επισυνάπτεται το αναλυτι-
κό υπόμνημα του προς την ΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5.2.

5.2. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει ετήσια 
προφορικά την πρόοδο της διατριβής του σε ανοικτές 
διαλέξεις που διοργανώνονται από τις ερευνητικές ομά-
δες, τα εργαστήρια ή τους Τομείς. Επίσης, υποβάλλει στον 
επιβλέποντα καθηγητή σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, το 
οποίο σχολιάζεται από τον επιβλέποντα και την ΤΣΕ.

5.3. Με βάση το υπόμνημα του υποψηφίου διδάκτορα 
και το σχολιασμό της ΤΣΕ και με επιμέλεια του επιβλέπο-
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ντα, κατατίθεται από την ΤΣΕ στη Γραμματεία της Σχο-
λής εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μέσω του 
πρωτοκόλλου της Γραμματείας, ετήσια έκθεση προόδου. 
Οι εκθέσεις αυτές καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο 
του υποψήφιου διδάκτορα.

5.4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της διατριβής τους δεν υποβάλλουν ετήσιο 
υπόμνημα προόδου για δύο συνεχή χρόνια ή των οποίων 
η έκθεση προόδου είναι αρνητική για δύο συνεχή χρόνια, 
καλούνται στη Γ.Σ. της Σχολής, στην οποία παρίσταται και 
η επιτροπή παρακολούθησης, προκειμένου να εξηγηθεί 
το γεγονός αυτό και να αποφασιστεί αιτιολογημένα η 
υπό όρους συνέχιση ή μη της διατριβής.

5.5. Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να επιδιώκει την 
ενεργή παρουσία του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα 
και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ερευνάς του. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση της 
διατριβής είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει παρου-
σιάσει στοιχεία του έργου της Διδακτορικής Διατριβής 
με τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση.

5.6. Κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, 
κάθε υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να έχει εύλογη φυ-
σική παρουσία στη Σχολή, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας θα ασχολείται με το ερευνητικό του αντικείμενο. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να συμμετέχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία με την παροχή επικουρικού 
διδακτικού έργου, υποστηρίζοντας φοιτητές του πεντα-
ετούς προγράμματος σπουδών σε φροντιστηριακές και 
εργαστηριακές ασκήσεις ή και στην εκπόνηση της δι-
πλωματικής τους εργασίας, εφόσον αυτή σχετίζεται με 
το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής και να συμμετέχουν 
στην επιτήρηση των γραπτών εξετάσεων των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών. Η απασχόληση αυτή 
δεν πρέπει, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή, να 
αποσπά τους υποψήφιους διδάκτορες από τις βασικές 
τους υποχρεώσεις.

Η αμοιβή, τα ανώτατα όρια και οι λοιποί όροι απα-
σχόλησης των υποψηφίων διδακτόρων για το ως άνω 
επικουρικό έργο, εφόσον προβλέπονται, καθορίζονται 
με απόφαση της Συγκλήτου.

Το επικουρικό διδακτικό έργο με αποζημίωση, προ-
κηρύσσεται ανά Τομέα από τη Σχολή και η επιλογή των 
υποψηφίων διδακτόρων που το παρέχουν γίνεται με 
απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής μετά από πρόταση των Γ.Σ. 
των Τομέων. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν υποχρεούνται 
να κάνουν επικουρικό διδακτικό έργο αν δεν αποζημι-
ώνονται. Σε κάθε περίπτωση το όνομα του υποψηφίου 
διδάκτορα που παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο ανα-
γράφεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

5.7. Σε περίπτωση που η εκπόνηση της Διδακτορικής 
Διατριβής υποστηρίζεται οικονομικά από υποτροφία ή 
άλλη πηγή όπως ερευνητικό πρόγραμμα, ο υποψήφι-
ος υποχρεούται να τηρεί τους όρους παρουσίας και τις 
λοιπές απαιτήσεις του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

5.8. Η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής 
μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική. Σε περίπτωση 
συγγραφής της διατριβής στην ελληνική γλώσσα, αυτή 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκτενή περίληψη στην 

αγγλική και αντίστροφα. Η γλώσσα συγγραφής της Δι-
δακτορικής Διατριβής δύναται να αλλάξει με νεότερη 
απόφαση της Γ.Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 
ΤΣΕ ως προς τη μη δυνατότητα συγγραφής στην αρχι-
κά καθορισμένη γλώσσα, με τα απαιτούμενα κριτήρια 
ποιότητας.

5.9 Κάθε ΥΔ που επιθυμεί την περαιτέρω επιμόρφωσή 
του, έχει την δυνατότητα παρακολούθησης προπτυχι-
ακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής ATM ή 
άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π. όπου επιτρέπεται, μετά από 
ενημέρωση του επιβλέποντα και των διδασκόντων των 
επιλεχθέντων μαθημάτων.

Άρθρο 6
Συγγραφή, υποστήριξη και
αξιολόγηση των Διδακτορικών Σπουδών

6.1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον 
υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από θετική εισήγηση της 
ΤΣΕ προς τη Γ.Σ. της Σχολής, η οποία εγκρίνει την υπο-
στήριξη της διατριβής και την οριστικοποίηση του τίτλου 
της στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην εισήγηση 
τεκμηριώνονται τα πρωτότυπα σημεία της διατριβής τα 
οποία προάγουν την επιστήμη, πιστοποιούνται οι προ-
βλεπόμενες δημοσιεύσεις και επισυνάπτονται το κείμενο 
της διατριβής και βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

6.2. Πριν από την υποστήριξη της διατριβής, ο υποψή-
φιος διδάκτορας υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ολόκληρη η Δι-
δακτορική Διατριβή ή ουσιώδη μέρη της δεν έχουν υπο-
βληθεί προς κρίση σε άλλες εξεταστικές επιτροπές και ότι 
ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει υποβληθεί ήδη προη-
γουμένως σε δοκιμασία επί διδακτορία με το ίδιο θέμα.

6.3. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από Επταμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση της ΤΣΕ. Στην επταμελή εξε-
ταστική επιτροπή μετέχουν όλα τα μέλη της ΤΣΕ εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα, τα οποία αντικαθίστανται από 
ισάριθμα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως μέλη 
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ορίζονται μέλη 
ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγη-
τή ή Επίκουρου Καθηγητή, ή καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ' με το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με την υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, 
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην 
Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον δύο 
(2) εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή της 
ΣΑΤΜ.

6.4. Η εξεταστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την δι-
απίστωση της ποιότητας, της επιστημονικής αρτιότητας 
και της πρωτοτυπίας της διατριβής. Για το σκοπό αυτό 
δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 
δικτυακές υπηρεσίες και ειδικά λογισμικά, για την επε-
ξεργασία κάθε μορφής ψηφιακού αγαθού σχετιζόμενου 
με τη διατριβή (άρθρο 8.2), το οποίο ελέγχεται ως προς 
την πρωτοτυπία και πνευματική ιδιοκτησία. Σε περί-
πτωση που τεκμηριωθεί λογοκλοπή ή άλλη παραβίαση 
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πνευματικής ιδιοκτησίας, η διατριβή απορρίπτεται στο 
σύνολο της και ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται 
αυτοδίκαια από τα Μητρώα υποψηφίων διδακτόρων 
της Σχολής χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής.

6.5. Η ΤΣΕ είναι υπεύθυνη για τη γνωστοποίηση στη 
Σχολή του τόπου και του χρόνου υποστήριξης της δια-
τριβής, η οποία πρέπει να γίνεται το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την υποστήριξη, με πρόσκληση που αποστέλλεται 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του Ιδρύματος 
και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο με επιμέλεια της 
Γραμματείας.

6.6. Η υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο 
γίνεται δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής 
και κοινού που προσέρχεται σε αυτή. Ακολούθως, η 
εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία 
τρίτων και κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, 
την πληρότητα, την πρωτοτυπία και την συμβολή στην 
επιστήμη. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της ΤΣΕ που έχουν 
αντικατασταθεί μπορούν να παρίστανται κατά την συ-
νεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η επιτυχής περάτωση 
της διαδικασίας αυτής απαιτεί πλειοψηφία πέντε (5) του-
λάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η έγκριση 
της Διδακτορικής Διατριβής βεβαιώνεται με πρακτικό 
το οποίο υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη 
διαδικασία μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και διαβιβάζεται με επιμέλεια της Γραμματείας στη Γ.Σ. 
του Τμήματος.

6.7. Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, ο 
υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να καταθέσει αντί-
τυπο και ψηφιακό αρχείο της διατριβής του στην Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. και να υποβάλει το ψηφιακό 
αρχείο της διατριβής του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο 
του ΕΜΠ. Επίσης, πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία 
της Σχολής τη ΔΔ σε ηλεκτρονική μορφή, δύο (2) αντί-
γραφα σε έντυπη μορφή καθώς και συμπληρωμένο 
Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 
επίσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

6.8. Ο Κοσμήτορας της Σχολής υποχρεούται, εντός 
μηνός από την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, να 
συγκαλέσει ειδική συνεδρίαση της Γ.Σ., παρουσία μέλους 
των Πρυτανικών Αρχών και άλλων προσκεκλημένων, για 
την αναγόρευση και ορκωμοσία του νέου Διδάκτορα του 
Ιδρύματος. Μετά την αναγόρευση, η Σχολή υποχρεούται 
να ενημερώσει το Μητρώο Διδακτόρων και το τμήμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ, το οποίο μεριμνά 
για την εκτύπωση του Διδακτορικού Διπλώματος και τις 
περαιτέρω διαδικασίες.

Κατά την τελετή της αναγόρευσης ο νέος Διδάκτορας 
καθομολογεί ως εξής:

«Επειδήπερ η περίσεμνος των Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών Σχολή, του μεν Κοσμήτορος ειση-
γουμένου, του δε Πρυτάνεως συνεπινεύοντος, εις τους 
διδάκτορας αυτής ηξίωσε καταλέξαι με, πίστιν δίδωμι 
τήνδε:

Την επιστήμην μετά χρηστότητος και ήθους συνεζευγ-
μένην καθ’ άπαντα τον βίον ασκήσω και ου δοκείν μόνον 
αλλά και άριστος (άριστη) είναι εν τω βίω επιτηδεύσω, 
πνεύμα δε, όση μοι δύναμις, κατ' επιστήμην εμπεδώσω, 
περί παν δε το καλόν διαγωνιζόμενος (διαγωνιζομένη) 

και αμιλλώμενος (αμιλλωμένη) εν τω βίω τούτω φρονή-
σει και δικαιοσύνη τούτο διαπράξω, ου βία και απάτη.

Ευόρκως ουν τας επαγγελίας ταύτας και απαρεγκλίτως 
τηρούντι, (γένοιτό μοι ο Θεός βοηθός) εν τω βίω»

Εναλλακτικά ο νέος Διδάκτορας μπορεί να επιλέξει το 
ακόλουθο κείμενο που αποτελεί απόδοση του όρκου 
στην νεοελληνική:

«Επειδή η αξιοσέβαστη Σχολή των Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών, με εισήγηση του Κοσμήτορα 
και με συμφωνία του Αντιπρυτάνεως, με θεώρησε άξιο 
(άξια) να συγκαταλεχθώ στους διδάκτορές της, την δια-
βεβαιώνω και ορκίζομαι για τα παρακάτω: Σε όλη μου τη 
ζωή θα υπηρετήσω την επιστήμη με ήθος και τιμιότητα 
και θα φροντίσω όχι μόνο να φαίνομαι αλλά και να είμαι 
άριστος (άριστη) στη ζωή. Με όση δύναμη έχω, θα ανα-
πτύξω το πνεύμα μου σύμφωνα με την επιστήμη. καθώς 
δε θα διαγωνίζομαι και θα αμιλλώμαι στη ζωή μου για 
κάθε τι ωραίο, αυτό θα το κατορθώνω με σύνεση και 
δικαιοσύνη, όχι με εκβιασμούς και απάτες. Με σεβασμό 
στον όρκο που δίνω, (εύχομαι ο Θεός να με βοηθήσει 
στη ζωή μου (υπόσχομαι) να τηρώ αυστηρά αυτές ης 
υποσχέσεις μου».

Άρθρο 7
Γενικές διατάξεις

7.1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν πρόσβαση 
και δικαίωμα χρήσης στην υλικοτεχνική υποδομή της 
Σχολής και του Ιδρύματος, στα όρια των υφισταμένων 
δυνατοτήτων, καθώς και των σχετικών κανονισμών, όπου 
υπάρχουν.

7.2. Η Γραμματεία οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυ-
ακό τόπο της Σχολής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
κατάλογο με τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων 
της Σχολής, τους τίτλους και τις περιλήψεις κάθε εκπο-
νούμενης Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και το όνομα 
του επιβλέποντος και των λοιπών μελών της ΤΣΕ.

7.3. Θέματα τα οποία προκύπτουν και δεν αναλύονται 
στον παρόντα κανονισμό, θα επιλύονται με απόφαση 
της Γ.Σ. της Σχολής.

7. 4. Τυχόν τροποποιήσεις του παρόντα κανονισμού 
που δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενό του και δεν αντί-
κεινται στις διατάξεις του νόμου θα εγκρίνονται με από-
φαση της Γ.Σ. της Σχολής.

Άρθρο 8 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και επίλυση διαφορών

8.1. Η Πνευματική Ιδιοκτησία της εργασίας του υποψη-
φίου στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, καθώς 
και των παραγόμενων επιστημονικών δημοσιεύσεων 
και ανακοινώσεων, ανήκει από κοινού και εξ αδιαιρέτου 
στον υποψήφιο και τον επιβλέποντα καθηγητή.

8.2. Το σύνολο των πνευματικών αγαθών τα οποία 
παρήχθησαν κατά την εκπόνηση της διατριβής (όπως 
ενδεικτικά: κείμενα, σχήματα, λογισμικά και κάθε είδους 
δεδομένα) παραδίδεται από τον υποψήφιο στον επιβλέ-
ποντα χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό πρόσβασης σε 
πρωτογενή μη κρυπτογραφημένη και επεξεργάσιμη 
μορφή (όπως ενδεικτικά: ψηφιακά αρχεία, πηγαίος κώδι-
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κας λογισμικών, μη επεξεργασμένα μετρητικά δεδομένα) 
ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα και η 
ποιότητα της εργασίας του υποψήφιου. Η παράδοση των 
ανωτέρω αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 
εξεταστικής διαδικασίας της διατριβής με ποινή απόρ-
ριψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4.

8.3. Εφόσον υπάρχει συμβολή και άλλου μέλους της ΤΣΕ 
ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, η Πνευματική Ιδιο-
κτησία ανήκει και στο μέλος αυτό, υπό την προϋπόθεση της 
ύπαρξης σχετικής γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

8.4. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές με-
ταξύ του υποψηφίου και του επιβλέποντα, για οποιον-
δήποτε λόγο όπως η μη δυνατότητα συνεργασίας ή η μη 
τήρηση των προβλεπομένων στον παρόντα κανονισμό, 
ο επιβλέπων υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές στην 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, μαζί 
με τεκμηριωμένη εισήγηση του σχετικά με τη συνέχιση 
της διδακτορικής έρευνας. Η γνωστοποίηση διαφορών 
προς την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχο-
λής, μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα και από τον υποψή-
φιο. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 
σε ειδική συνεδρίαση της εξετάζει την περίπτωση με 
κάθε τρόπο που θεωρεί πρόσφορο και εισηγείται προς 
τη Γ.Σ. της Σχολής σχετικά με τη δυνατότητα θεραπείας 
της κατάστασης και τη συνέχιση ή μη της εκπόνησης της 
διατριβής εντός της Σχολής.

8.5. Ενστάσεις επί κάθε θέματος σχετικού με την εφαρ-
μογή του παρόντος κανονισμού, υποβάλλονται στην επι-

τροπή μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία συζητά επί της 
αποδοχής ή όχι αυτών και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ. της 
Σχολής, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση. Για 
τις ενστάσεις επί αποφάσεων της Γ.Σ. εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 9 
Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

9.1. Καθιερώνεται ο συνημμένος τύπος Διδακτορικού 
Διπλώματος του «Διδάκτορος Μηχανικού του ΕΜΠ» για 
αυτούς που είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και του «Διδά-
κτορος του ΕΜΠ» για αυτούς που δεν είναι κάτοχοι διπλώ-
ματος μηχανικού. Δεν απονέμεται βαθμός Διδακτορικού 
Διπλώματος, ούτε αριθμητικώς ούτε με χαρακτηρισμό.

9.2. Με ευθύνη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και Έρευνας εκδίδονται κατ' έτος τα Διδακτορικά Δι-
πλώματα με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφο-
ρικής του ΕΜΠ. Αφού υπογραφούν από τους αρμόδιους, 
ενημερώνονται οι Διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος 
και το ενημερωτικό δελτίο του TEE, προκειμένου να πα-
ραληφθούν από τους Δικαιούχους.

9.3. Κατά την αναγόρευση ο νέος διδάκτορας λαμβάνει 
πιστοποιητικό, που εκδίδει η Σχολή, στο οποίο αναγρά-
φεται το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής.

9.4. Το Διδακτορικό Δίπλωμα και το πιστοποιητικό χορη-
γούνται στην ελληνική γλώσσα και σε  μετάφραση  στην 
αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 10
Πόροι των Διδακτορικών Σπουδών

10.1 Η κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ΔΣ γίνεται 
και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή 
και άλλους πόρους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. 
της Σχολής.

Είναι δυνατή η απευθείας χρηματοδότηση των ΔΣ από 
άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου ή και του ιδιωτι-
κού τομέα ή άλλη νόμιμη πηγή, ύστερα από σχετική από-
φαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος μετά από εισήγηση 
της ΕΜΣ προς την Γ.Σ. της Σχολής και απόφαση - πρόταση 
της Γ.Σ. προς την Σύγκλητο. Η χρηματοδότηση των ΔΣ 
μπορεί να γίνεται και μέσω του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.

10.2. Ο αριθμός των υποτροφιών από το Ε.Μ.Π. μέσω 
του ΕΛΚΕ και η διαδικασία χορήγησης σε ΥΔ καθορίζο-
νται από τον Κανονισμό Υποτροφιών του ΕΛΚΕ σύμφωνα 

με απόφαση της Συγκλήτου. Υποτροφίες από άλλους 
φορείς ενθαρρύνονται και οι ΥΔ διευκολύνονται σχετικά 
από τη Σχολή.

10.3 Η ΕΜΣ μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 
την προσέλκυση χορηγιών και γενικότερα εισροών σε 
χρήμα ή εξοπλισμό για τις ανάγκες των ΔΣ.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

11.1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή άμεσα 
μετά την έγκριση του από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ.

Για όσους υποψήφιους διδάκτορες έχουν αρχίσει την 
εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού:

- Οι επιβλέποντες και οι συμβουλευτικές επιτροπές 
δεν μεταβάλλονται. Τυχόν αλλαγές που θα απαιτηθούν 
αργότερα γίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
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- Τα μαθήματα που παρακολουθούν (καθώς και οι 
απαλλαγές από αυτά) ισχύουν όπως έχουν ήδη εγκριθεί 
από τη Γενική Συνέλευση και οι απαιτήσεις σε δημοσιεύ-
σεις παραμένουν όπως ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

- Αν έχει ήδη οριστεί επταμελής εξεταστική επιτροπή, 
εφαρμόζεται η νομοθεσία που ίσχυε πριν τον παρόντα 
κανονισμό.

- Στους ΥΔ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού έχουν υπερβεί τα έξι (6) έτη από την πρώτη 
εγγραφή τους, παρέχεται τριετής περίοδος για την ολο-
κλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής τους.

- Η εφαρμογή των άρθρων 4.4. και 5.5. δεν αποτελεί 
υποχρέωση για τους υφιστάμενους ΥΔ οι οποίοι θα ολο-
κληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή εντός της 
5ετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντα κανονισμού.

11.2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που κατά τη δημοσί-
ευση του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής, ενημερώνονται και 
καταθέτουν στη Γραμματεία στην αρχή του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, 
το απολογιστικό υπόμνημα της πορείας της διατριβής 
τους που προβλέπεται στο άρθρο 5.2., για το σύνολο της 
μέχρι τούδε πορείας της διατριβής. Στο υπόμνημα αυτό 
περιέχεται μεταξύ των άλλων το προτεινόμενο από τον 
υποψήφιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατρι-
βής. Τα υπομνήματα που θα υποβληθούν διαβιβάζονται 
στους επιβλέποντες με επιμέλεια της Γραμματείας.

11.3. Εν συνεχεία, οι επιβλέποντες καθηγητές ακολου-
θούν τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5.2. και 
5.3. και καταθέτουν στη Γραμματεία εντός 3 μηνών απο-
λογιστικές εκθέσεις προόδου για όλες τις διατριβές που 
επιβλέπουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις οποίες 

έχουν υποβληθεί κανονικά ετήσιες εκθέσεις προόδου 
πριν τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού. Κατόπιν 
αυτού επικαιροποιείται και ανακοινώνεται η κατάσταση 
των εκπονουμένων διδακτορικών διατριβών κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2.

11.4. Οι απαραίτητες επικοινωνίες για την υλοποίηση 
των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 11.2. και 11.3. 
γίνονται με επιμέλεια της Γραμματείας και της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.

11.5. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα υποψηφίων δι-
δακτόρων της Σχολής οι οποίοι δεν ακολούθησαν τη 
διαδικασία του άρθρου 11.2. και δεν έχουν καταθέσει το 
προβλεπόμενο στο άρθρο 5.2. υπόμνημα, διαγράφονται 
αυτοδικαίως. Όσοι εξ αυτών επιθυμούν, δύνανται να αι-
τηθούν εκ νέου την εγγραφή τους.

11.6. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα υποψηφίων διδα-
κτόρων της Σχολής οι οποίοι κατ' εφαρμογή του άρθρου 
11.2. έχουν καταθέσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 5.2. 
υπόμνημα και για τους οποίους μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του άρθρου 11.3. δεν έχουν κατατεθεί 
από τους επιβλέποντες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 
5.3. εκθέσεις προόδου, συμπεριλαμβάνονται σε λίστα η 
οποία διαβιβάζεται με επιμέλεια της Γραμματείας στην 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, η οποία 
αποφασίζει για κάθε περίπτωση κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 8.4 και 8.5.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

 Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ  

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