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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Διευκρινιστικές οδηγίες επί του οδηγού διδακτορικών σπουδών 
 

Εισαγωγή  
Το παρόν κείμενο βασίζεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΜΠΔ/ΔΙΠΑΕ) όπως εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΔΦ15/11783 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΔΙΠΑΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3495/24-8-2020 και διευκρινίζει τη διαδικασία επιλογής 

υποψήφιων διδακτόρων, τη διαδικασία επίβλεψης και εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και τη 

διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής, συνδέοντας κάθε βήμα του 

κανονισμού με αντίστοιχα έγγραφα. 

 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 
1. Ζητείται από τη Συνέλευση του Τμήματος η υποβολή θεμάτων ή γνωστικών αντικειμένων για την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

2. Υποβάλλεται από τους καθηγητές που επιθυμούν να επιβλέψουν ΔΔ αίτηση για την προκήρυξη 

θέσης υποψήφιου διδάκτορα συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (01 – Αίτηση Προκήρυξης 

Θέσης ΥΔ) η οποία αποστέλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος (ΣΕΔΣ).  

3. Μετά από έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος δημοσιεύονται τα θέματα ΔΔ. 

4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος εντός του προκαθορισμένου 

χρονικού διαστήματος αίτηση για την ανάληψη ενός εκ των δημοσιευμένων θεμάτων ΔΔ, 

συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (02 – Αίτηση Ανάληψης ΔΔ) και επισυνάπτοντας όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στο ίδιο έντυπο, μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να προτείνει 

κάποιο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο που δεν υπήρχε στην προκήρυξη, προτείνοντας παράλληλα 

και τον επιβλέποντα. Τονίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που 

εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. 

5. Η Γραμματεία αποστέλλει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις στην ΣΕΔΣ, η οποία τις παρουσιάζει στη 

Συνέλευση. 

6. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων 

που έχουν υποβληθεί, ορίζει Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης από καθηγητές του Τμήματος, ανά 

κατηγορία των ερευνητικών αντικειμένων των διατριβών. 

7. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες σχετικές αιτήσεις και καλεί τους υποψήφιους σε 

συνέντευξη. Στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό 

υπόμνημα (03 – Εισήγηση Επιτροπής) για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. Αν 

υπάρχουν συνυποψήφιοι, θα πρέπει να συγκριθούν βάσει των στοιχείων του βιογραφικού τους 

και να δικαιολογηθεί η επιλογή ενός από αυτούς 

8. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η 

εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης καταγράφεται στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικού, 
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στο οποίο ορίζεται ο Επιβλέπων της ΔΔ (ορίζεται στην περίπτωση πρότασης θέματος από τον 

ενδιαφερόμενο), τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (ΤΣΕ), ο τίτλος της ΔΔ, η γλώσσα 

εκπόνησης της ΔΔ και μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος (αν κρίνεται 

απαραίτητο). 

9. Ο τίτλος της ΔΔ μπορεί να αναδιατυπωθεί ή εξειδικευτεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης μετά από 

τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (04 – Εισήγηση 

Αναδιατύπωσης Τίτλου ΔΔ) και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

10. Η ΤΣΕ μπορεί να αιτηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος αλλαγή της γλώσσας συγγραφής της 

διατριβής (05 – Εισήγηση Αλλαγής Γλώσσας Συγγραφής ΔΔ). 

 


