∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆.Π.Θ.
[Απόφαση της µε αριθ. 3/24.1.2002 της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Αποφάσεις των µε
αριθ. 45/565/ 28.2.2002, Θέµα ∆19, και µε αριθ. 49/25 Σεπτεµβρίου
2003, Θέµα 1 της Συγκλήτου του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης]

1. Εισαγωγή
Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται η δοµή και ο σκοπός του Προγράµµατος
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες
εκπόνησης της αναγκαίας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής για την απόκτηση ∆ιδακτορικού
∆ιπλώµατος στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν
όσοι επιθυµούν να θεωρηθούν ως Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, ανεξαρτήτως του αν
υπηρετούν ή όχι στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και είναι ∆ιπλωµατούχοι
Μηχανικοί, εν γένει, άλλων ΑΕΙ της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων χωρών
καθώς και Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων, ειδικοτήτων
και γνωστικών αντικειµένων.

2. Σκοπός
Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, ως επιστέγασµα και ύστατη ακαδηµαϊκή διάκριση σπουδών
οφείλει να είναι της ποιότητας εκείνης η οποία θα εξασφαλίσει στον κάτοχό του την
αναγνώριση όχι µόνον εντός των περιορισµένων ορίων της χώρας, αλλά και µέσα στα
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πλαίσια της διεθνούς πανεπιστηµιακής κοινότητας. Σκοπός του Προγράµµατος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής είναι η εµβάθυνση: στην υπάρχουσα γνώση και την παραγωγή
νέας γνώσης, στην επιστήµη της Αρχιτεκτονικής, και την τεχνολογία εν γένει, αλλά και
η ανανέωση και συµπλήρωση του επιστηµονικού και εκπαιδευτικού δυναµικού του
Τµήµατος µε την δηµιουργία νέων επιστηµόνων ικανών να θεµελιώσουν προοπτικές
για συνεχιζόµενη και ανατροφοδοτούµενη ακαδηµαϊκή εξέλιξη. Για τους λόγους
αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος για κάθε έναν από τους
Υποψήφιους ∆ιδάκτορες διατίθεται ο αναγκαίος χρόνος απασχόλησης των µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού – οι οποίοι θα έχουν αναλάβει την ευθύνη να
τον κατευθύνουν και συµβουλεύουν – της δυνατότητας απρόσκοπτης και συνεχούς
χρήσης των εργαστηρίων, της αξιοποίησης της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής
και όλων των λοιπών διευκολύνσεων που έχουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του
Τµήµατος. Ως αντιστάθµισµα των προσφορών αυτών θεωρείται ότι θα είναι η
συµµετοχή του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα σε Ερευνητικά Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου ή/και η επικουρία στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη της διδασκαλίας των
µαθηµάτων του Τοµέα στον οποίο ανήκει.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράµµατος και της εξεταστικής διαδικασίας
ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας αναγορεύεται ∆ιδάκτωρ Μηχανικός του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ∆ΠΘ, εφόσον είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή άλλως,
∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ∆ΠΘ, εφόσον είναι Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλου επιστηµονικού και ακαδηµαϊκού κλάδου.

3. ∆οµή του Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής διαµορφώνεται, από τη φύση του, ειδικώς για
κάθε Υποψήφιο ∆ιδάκτορα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού
αντικειµένου, το επιστηµονικό του υπόβαθρο αλλά και το εύρος των γνώσεων που
είναι απαραίτητο σε ένα επιστήµονα επιπέδου διδάκτορα. Η παρακολούθηση και
επίβλεψη της προόδου του γίνεται από Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ∆-V.5. Το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
κάθε Υποψήφιου ∆ιδάκτορα θα περιλαµβάνει:
3.1 Εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής επιστηµονικού κύρους αντάξιου
του τίτλου του ∆ιδάκτορα Μηχανικού του ∆ΠΘ και δηµόσια υποστήριξη της
διατριβής, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο ∆-V.5.
3.2 Παρακολούθηση και εξέταση σε ένα έως δύο εξαµηνιαία προπτυχιακά µαθήµατα,
για ∆ιπλωµατούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς Τµηµάτων ΑΕΙ, εφόσον όµως
αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Συµβουλευτική Επιτροπή, προταθεί από αυτήν µε
σκοπό τη συµπλήρωση των γνώσεων του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα σε ειδικά θέµατα
και τύχει της έγκρισης από τον αρµόδιο Τοµέα . Για ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς
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άλλων ειδικοτήτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, κατά περίπτωση και αναλόγως του
γνωστικού αντικειµένου, ο Τοµέας καθορίζει πίνακα προαπαιτούµενων µαθηµάτων µετά από εισήγηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων αυτών η Συµβουλευτική Επιτροπή, υπό την
προϋπόθεση ότι λειτουργούν στο Τµήµα µαθήµατα Προδιδακτορικών Προγραµµάτων καθορίζει και τα προδιδακτορικά µαθήµατα (3-6) που θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες µη ∆ιπλωµατούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, καθώς και µη Μηχανικοί Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ο ακριβής
αριθµός των µαθηµάτων και το είδος θα καθορίζονται από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή συµφώνως προς: το γνωστικό αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής, το υπόβαθρο του υποψήφιου αλλά και το απαραίτητο εύρος των γνώσεων
ενός επιστήµονα επιπέδου διδακτορικού διπλώµατος. Στην περίπτωση όπου, κατά
την κρίση Τριµελούς Επιτροπής,το υπόβαθρο του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα
παρουσιάζει περαιτέρω ελλείψεις, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η παρακολούθηση
και εξέταση του υποψήφιου και σε άλλα µαθήµατα, µεταπτυχιακά είτε προπτυχιακά, τα οποία θα καθορίζονται από την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή.

4. Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων ∆ιδακτόρων
4.1 Η αίτηση για συµµετοχή σε Πρόγραµµα ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος µπορεί να
γίνει µε τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
α. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόµενου στην Γραµµατεία του Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης. Στην αίτηση του υποψήφιου θα πρέπει να αναφέρεται
η επιστηµονική περιοχή στην οποία επιθυµεί την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής.
β. Ανταπόκριση του ενδιαφερόµενου σε προκήρυξη θέσης Υποψήφιου ∆ιδάκτορα σε συγκεκριµένη επιστηµονική περιοχή από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών. Η προκήρυξη αυτή γίνεται µετά από εισήγηση µέλους ∆ΕΠ προς
τον οικείο Τοµέα και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος ή της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης όποτε συνταχθεί.
4.2 Η επιλογή ενός υποψήφιου για συµµετοχή σε Πρόγραµµα ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος προϋποθέτει απαραιτήτως:
α. Την κατοχή ∆ιπλώµατος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή ∆ιπλώµατος άλλης Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας καθώς και του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Πτυχίου άλλου ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµου ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου αναγνωρισµένου ιδρύµατος, της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή
άλλων χωρών καθώς και Πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ διαφορετικών επιστηµονικών
κλάδων, ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειµένων. Η αναγνώριση της ισο-
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τιµίας του πτυχίου ιδρυµάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων χωρών
διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
β. Την αποδεδειγµένη γνώση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας (κατά προτίµηση
της Αγγλικής και/ ή της Γερµανικής, Γαλλικής).
γ. Την επαρκή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και της ειδικής ορολογίας
της επιστήµης του Μηχανικού.
4.3 Η επιλογή ενός υποψήφιου για συµµετοχή σε Πρόγραµµα ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ή τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τµήµατος. Το Τµήµα παραπέµπει την αίτηση για προκαταρκτική αξιολόγηση
στον οικείο Τοµέα. Η Γενική Συνέλευση των διδακτόρων του Τοµέα ορίζει Τριµελή Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου και την
υποβολή εισήγησης. Κατά τη σύνταξη της εισήγησης συνεκτιµώνται τα εξής:
α. Ο γενικός βαθµός του ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου.
β. Η συγγένεια των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου µε την επιστηµονική
περιοχή της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής κατά την κρίση της Συµβουλευτικής
Επιτροπής.
γ. Η βαθµολογία στα προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά µαθήµατα που είναι συγγενή
µε την επιστηµονική περιοχή εκπόνησης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
δ. Η επίδοση στη ∆ιπλωµατική Εργασία (εφόσον υπάρχει).
ε. Τυχόν προηγούµενη ερευνητική ή άλλη ακαδηµαϊκή δραστηριότητα του
υποψήφιου, ιδιαιτέρως σε θέµατα συγγενή µε τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή.
στ. Η τυχόν προηγούµενη παρακολούθηση συστηµατικών µεταπτυχιακών σπουδών σε επιστηµονική περιοχή συγγενή µε τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή.
ζ. Συστατικές επιστολές.
η. Ο βαθµός ικανότητας αξιοποίησης των δυνατοτήτων των λογισµικών προγραµµάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών
θ. Η επίδοση του αιτούντος κατά την προφορική συνέντευξη µε τα µέλη της
Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
Η Εισηγητική Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωµα να υποβάλει τον υποψήφιο σε
γραπτή εξέταση προκειµένου να διαπιστώσει το γνωστικό του υπόβαθρο.

5. Εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
5.1 Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή
Κατά την επιλογή ενός Υποψήφιου ∆ιδάκτορα, η Γενική Συνέλευση ή η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος καθορίζει τον Τοµέα ή τους Τοµείς, οι
οποίοι είναι συγγενέστερου προς την επιστηµονική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί
η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Ακολούθως ο αρµόδιος Τοµέας ή οι Τοµείς εντός µηνός από
την επιλογή του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα, εισηγούνται προς το Τµήµα τα µέλη της
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Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του υποψήφιου. Από αυτούς, το ένα µέλος θα
είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής που επιλέγει ο υποψήφιος µε βάση το γνωστικό πεδίο
της διατριβής του και πρέπει να είναι µέλος του ∆ΕΠ του αρµόδιου Τοµέα του Τµήµατος, βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Ανωτέρας.
Από τα άλλα δύο µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής τα οποία ορίζονται από τη
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, το ένα θα είναι µέλος του ∆ΕΠ βαθµίδας Επίκουρου
Καθηγητή ή ανωτέρας, ενώ το άλλο µπορεί να είναι µέλος του ∆ΕΠ το οποίο µπορεί
να ανήκει και σε άλλο Τµήµα, Σχολή ή ΑΕΙ, οποιοασδήποτε βαθµίδας εφόσον είναι
µόνιµος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία, υπό τον όρο να ικανοποιείται η συνθήκη ένα
τουλάχιστον µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής να είναι βαθµίδας Αναπληρωτή
Καθηγητή ή ανωτέρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ισχύει η κείµενη νοµοθεσία.
5.2 Καθορισµός της επιστηµονικής περιοχής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Εντός τριών (3) µηνών από την επιλογή του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα, η Συµβουλευτική
Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος για έγκριση:
α. Την ειδικότερη επιστηµονική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η ∆ιδακτορική
∆ιατριβή
β. Το πρόγραµµα µαθηµάτων τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει
και να εξεταστεί, εφ’όσον αυτό κριθεί απαραίτητο και επιβεβληµένα συµφώνως προς τα αναφερόµενα ως άνω στο Κεφάλαιο 5.
5.3 Καθορισµός του θέµατος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Ο καθορισµός του θέµατος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής γίνεται από την Συµβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υποψήφιο ∆ιδάκτορα, µετά από την υποβολή
εκ µέρους του ολοκληρωµένης πρότασης, η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α. Σύντοµη ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αποδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόµενη θεµατική περιοχή.
β. Η στενότερη επιστηµονική περιοχή στην οποία θα στοχεύσει η διατριβή και
ειδικότερα το θέµα που θα διαπραγµατεύεται.
γ. Η µεθοδολογία ανάλυσης και έρευνας η οποία κρίνεται, κατ’αρχήν, δόκιµη και
επαρκής, σε συνδυασµό µε ένα πρώτο διάγραµµα οργάνωσης της ύλης.
δ. Ενα πρώτο, αδρής µορφής, χρονοδιάγραµµα εργασίας.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή αφού µελετήσει την πρόταση καλεί τον Υποψήφιο
∆ιδάκτορα για να αναπτύξει το προτεινόµενο θέµα και αποφασίζει αν θα εισηγηθεί
θετικώς προς την Γενική Συνέλευση ή θα ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τον Υποψήφιο ∆ιδάκτορα ή τέλος – σε πολύ ακραίες περιπτώσεις – αν θα απορρίψει την υποψηφιότητα. Σε περίπτωση που η Συµβουλευτική Επιτροπή κρίνει επαρκή την πρόταση
του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα, εισηγείται σχετικά προς τη Γενική Συνέλευση η οποία και
τελικώς αποφασίζει για το θέµα της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
Η υποβολή της ως άνω ολοκληρωµένης πρότασης του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα
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µπορεί να γίνει µετά την υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση της ειδικότερης επιστηµονικής περιοχής της διδακτορικής διατριβής, και ειδικότερα µετά την πάροδο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την επιλογή του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα από
τη Γενική Συνέλευση. Ο τελικός ακριβής τίτλος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, ο οποίος
θα πρέπει να περιλαµβάνεται εντός του καθορισµένου θέµατος, µπορεί να υποστεί
φραστικές τροποποιήσεις.
5.4 Τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος για την ανάθεση της
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Η Συµβουλευτική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’όψιν και τις επιδόσεις του Υποψήφιου
∆ιδάκτορα στα µαθήµατα του προγράµµατος, που ενδεχοµένως του έχουν οριστεί,
καθώς και τη µέχρι τότε πρόοδό του στις προκαταρκτικές ενέργειες που αφορούν τη
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση για την τελική έγκριση της
ανάθεσης σε αυτόν της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Η εισήγηση αυτή θα πρέπει να
υποβάλεται εντός µηνός από την διαπίστωση της επιτυχούς εξέτασης του Υποψήφιου
∆ιδάκτορα κατά τη φάση αυτή.
5.5 Ελάχιστη και µέγιστη διάρκεια εκπόνησης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
τρία (3) χρόνια αν ο υποψήφιος έχει προταθεί από την Τριµελή Εισηγητική Επιτροπή
αξιολόγησης χωρίς περιορισµούς και τέσσερα (4) χρόνια αν ο υποψήφιος έχει προταθεί
υπό όρους. Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών αυτών ορίζεται η ηµεροµηνία
καθορισµού από τη Γενική Συνέλευση του θέµατος της διδακτορικής διατριβής.
Εάν η διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα δεν έχει ολοκληρωθεί εντός
εξαετίας από την ηµεροµηνία καθορισµού του θέµατος, η Συµβουλευτική Επιτροπή
µε τεκµηριωµένη πρόταση µπορεί να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση την
διαγραφή του υποψήφιου από το πρόγραµµα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
5.6 Εκθέσεις Προόδου
Ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας οφείλει να υποβάλει προς τη Συµβουλευτική Επιτροπή
Εκθέσεις Προόδου οι οποίες έχουν ως σκοπό την ενηµέρωση των µελών της και το
συντονισµό της προόδου της έρευνάς του. Οι Εκθέσεις Προόδου υποβάλλονται εντός
του πρώτου 10ηµέρου των µηνών Ιανουαρίου και Ιουνίου.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί από τον Υποψήφιο
∆ιδάκτορα κι αυτός υποχρεούται να υποβάλει δια του Επιβλέποντος Καθηγητή:
α. λεπτοµερέστερα και περισσότερα στοιχεία, προκειµένου να ελέγξει την
πρόοδο του Υποψήφιο ∆ιδάκτορα ,
β ανάτυπα βιβλιογραφίας, µε έξοδα της Γραµµατείας του οικείου Τοµέα,
γ. άλλων στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για την διαπίστωση της προόδου
Υποψήφιου ∆ιδάκτορα ή τον έλεγχο της ορθότητας της πορείας που ακολουθεί.
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Η υποβολή Εκθεσης Προόδου είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση που ο
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας παρακολουθεί µόνον µαθήµατα.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλει κατ’έτος Εκθεση Αξιολόγησης
της Προόδου του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα προς την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος
µε κοινοποίηση και στον αρµόδιο Τοµέα.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να παραιτηθεί της συνέχισης των
εργασιών της εάν ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας: καθυστερήσει την υποβολή εξαµηνιαίας
έκθεσης προόδου πέραν των δύο µηνών είτε αν αµελήσει να υποβάλει τα στοιχεία που
του ζητούνται είτε αν διαπιστωθεί ανεπαρκής πρόοδός του. Η παραίτηση αυτή
ανακοινώνεται εγγράφως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος και το ∆ιευθυντή
του οικείου Τοµέα.
5.7 Χρήση των εγκαταστάσεων του Τοµέα και του Τµήµατος
Μετά τον καθορισµό του θέµατος ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας έχει το δικαίωµα να
χρησιµοποιεί, αναλόγως των αναγκών της διατριβής – αλλά και του επικουρικού
διδακτικού έργου που τυχόν του έχει ανατεθεί – την υλικοτεχνική υποδοµή του Τµήµατος ή του Τοµέα ή των Εργαστηρίων, σε συνεννόηση πάντοτε µε τον Επιβλέποντα
Καθηγητή και µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή του οικείου Εργαστηρίου, στα
όρια των πραγµατικά υφιστάµενων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο
Τοµέας και η πρακτική.
5.8 ∆ηµοσιεύσεις, Πνευµατική Ιδιοκτησία
Η Συµβουλευτική Επιτροπή ή ο Επιβλέπων Καθηγητής παροτρύνει τον Υποψήφιο
∆ιδάκτορα , αν κρίνει σκόπιµο, στην δηµοσίευση/κατοχύρωση τµηµάτων της εργασίας
του. Η Πνευµατική Ιδιοκτησία όλης της εργασίας του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα, ανεξαρτήτως της τελικής έγκρισης ή µη της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, ανήκει σε αυτόν και
τον Επιβλέποντα. Κατά περίπτωση, αν υπάρχει συµβολή και άλλου µέλους της
Συµβουλευτικής Επιτροπής , η πνευµατική ιδιοκτησία ανήκει και στο µέλος αυτό.
5.9 Αποδοχή και τελική κρίση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Η υιοθέτηση από µέρους του Επιβλέποντα Καθηγητή και/ή την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή των Εκθέσεων Προόδου ή ακόµη και τµηµάτων της εργασίας δεν
αποτελεί πρόκριµα για την έγκριση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής εν όλω ή εν µέρει.
Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από Επταµελή Εξεταστική Επιτροπή που
απαρτίζεται από τα µέλη ∆ΕΠ της Συµβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα άλλα µέλη
∆ΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείµενο της διατριβής επιστηµονική ειδικότητα
και µπορούν να ανήκουν στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής
Σχολής, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, σε άλλο Τµήµα της Πολυτεχνικής
Σχολής ή, εφ’ όσον είναι δυνατόν, σε άλλο ΑΕΙ και κατά προτίµηση καθηγητές που
ανήκουν στον ίδιο ή συγγενή µε το θέµα της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής Τοµέα. Η
συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ή τη Γενική
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Συνέλευση του Τµήµατος µετά από εισήγηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής.
Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής γίνεται από τον υποψήφιο
ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε δηµόσια συνεδρίαση συµφώνως προς την κείµενη νοµοθεσία.
5.10 Αναγόρευση ∆ιδάκτορος Μηχανικού ή ∆ιδάκτορος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξης της διατριβής του ο υποψήφιος αναγορεύεται ως ∆ιδάκτωρ από τον Πρόεδρο του Τµήµατος παρόντος του
Πρυτάνεως, σε ειδική τελετή που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος σύµφωνα µε τα καθιερωµένα στην Πολυτεχνική Σχολή του ∆.Π.Θ.. Κατά την ανακήρυξη τού απονέµεται ο τίτλος του ∆ιδάκτορος Μηχανικού του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ∆.Π.Θ. εφόσον είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή, εν γένει, άλλων Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ ή Πολυτεχνείων της χώρας,
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων χωρών. Στους Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ διαφορετικών
επιστηµονικών κλάδων, ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειµένων απονέµεται ο τίτλος
του ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ∆.Π.Θ.
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