
 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 

 
Άρθρο 1 Γενικά 

1.1. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) συμφωνούν στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη σε γνωστικά αντικείμενα εντός της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής του 
Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. 

1.2. Η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών  με  συνεπίβλεψη  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  ν. 
4485/2017, άρθρα 30 παρ. 4-5, 31 παρ. 1 και 3-4, 38 – 42, 43 παρ. 3, 44 παρ. 3 -8, 45 παρ. 2, 85 
παρ. 5-7, καθώς και από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

2.1. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης δεσμεύονται πώς θα υποστηρίξουν την εκπόνηση διδακτορικών 
σπουδών με συνεπίβλεψη: α) με τη συμμετοχή του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού 
τους, αντίστοιχα, στην επίβλεψη και στις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές των διατριβών, 
και β) με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (αίθουσες, τεχνικός εξοπλισμός, πρόσβαση σε 
βιβλιοθήκες, κλπ). 

2.2. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
αναλαμβάνει τη διοικητική ευθύνη για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη. 
 
Άρθρο 3 
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή 

3.1. Η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη πραγματοποιείται υπό την ευθύνη Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής που αποτελείται από εννέα (9) μέλη: α) τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που εκλέγονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, τρεις (3) ερευνητές που υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και γ) δύο (2) εκπροσώπους των υποψηφίων διδακτόρων που 
εκπονούν τις διδακτορικές τους διατριβές με συνεπίβλεψη. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων 
διδακτόρων εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Η θητεία των μελών ΔΕΠ 
και των ερευνητών είναι διετής, η θητεία των υποψηφίων διδακτόρων είναι ετήσια. 

3.2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι 
καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και  Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 



3.3. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και κατόπιν έγγραφης αίτησης τουλάχιστον 
έξι (6) εκ των εννέα μελών της. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Η.&Η.Μ του 
ΠΑΔΑ και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της ΕΔΕ. Η συνεδρίαση μπορεί να λάβει χώρα και με 
τηλεδιάσκεψη. 

3.4. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε 
(5) μέλη της. Η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως ακόμη και αν οι υποψήφιοι 
διδάκτορες δεν εκλέξουν εκπροσώπους τους. 

3.5. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι αρμόδια να: α) καθορίζει τις θεματικές περιοχές για 
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, οι οποίες περιλαμβάνονται στις 
σχετικές προκηρύξεις του Τμήματος β) ορίζει τις τριμελείς επιτροπές επιλογής των 
υποψηφίων, γ) εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να 
εκπονήσουν διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη δ) ορίζει τους συνεπιβλέποντες και τις 
τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές των διατριβών, ε) ορίζει τις επταμελείς εξεταστικές 
επιτροπές για την κρίση των διατριβών, στ) προβαίνει στη διαγραφή υποψηφίων 
διδακτόρων για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ζ) διαπιστώνει την επιτυχή εκπόνηση των διδακτορικών 
διατριβών προκειμένου να απονεμηθεί ο διδακτορικός τίτλος, και, η) ασκεί κάθε άλλη 
αρμοδιότητα, σχετική με την εκπόνηση και την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής, που 
αποδίδουν σε αυτή ή στη Συνέλευση του Τμήματος οι διατάξεις του ν. 4485/2017 και ο 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 
Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

4.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη έχει ο 
κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, σε αντικείμενα συναφή με την 
ευρύτερη επιστημονική περιοχή του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή άλλων 
κλάδων Μηχανικής ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών σε άλλα αντικείμενα εξετάζονται 
κατά περίπτωση. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στον Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας 
και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master). 

4.2. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση, μπορεί να υποχρεωθεί σε 
παρακολούθηση έως πέντε (5) μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, 
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων και 
απόφαση της ΕΔΕ. Για κάθε υποψήφιο που εμπίπτει στην περίπτωση της παρούσας 
παραγράφου, τα μαθήματα τα οποία καλείται να παρακολουθήσει εξαρτώνται άμεσα από 
την πρότερη ακαδημαϊκή του πορεία και το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής του και  πρέπει 
να ολοκληρωθούν επιτυχώς κατά τα δύο πρώτα έτη της φοίτησής του στον τρίτο κύκλο 
σπουδών. 

4.3. Ο ενδιαφερόμενος για να εκπονήσει διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη, υποβάλλει 



αίτηση, ύστερα από ανοικτή προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων και πρόσκληση για 
υποβολή υποψηφιοτήτων που εκδίδει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, η οποία περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών. Η αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, τεκμηριωμένη επιστημονική 
πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της 
Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική). Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, και ό,τι άλλο ορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

4.4. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, τυπικά πριν την έναρξη του 
χειμερινού εξαμήνου (εντός του μηνός Σεπτεμβρίου) και του εαρινού εξαμήνου (εντός του 
μηνός Φεβρουαρίου). 

4.5. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις 
κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή 
επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και ερευνητές του 
Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν, υποβάλλει στην Ειδική 
Διιδρυματική Επιτροπή αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός καθώς και οι 
προτεινόμενοι συνεπιβλέποντες εφόσον δεν έχουν προταθεί από τον υποψήφιο. Η Ειδική 
Διιδρυματική Επιτροπή, με βάση το υπόμνημα της επιτροπής επιλογής, εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση της ΕΔΕ αναγράφονται: 
1. ο αλφαβητικός κατάλογος των υποψηφίων που επιλέγονται και για κάθε έναν εξ’ αυτών 
αναφέρεται: (α) ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, 
(β) τα ονόματα των συνεπιβλεπόντων και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, (γ) η γλώσσα 
συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (δ) τα προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά, μαθήματα 
των Προγραμμάτων Σπουδών του τμήματος που ενδεχομένως οφείλει να παρακολουθήσει 
επιτυχώς ο υποψήφιος, και 2. η αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων 
υποψηφίων στις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος, οπότε και κατοχυρώνεται η 
προσφερθείσα θέση. 

Άρθρο 5 
Συνεπιβλέποντες και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

5.1. Δικαίωμα συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων 
Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και ερευνητές Α, Β 
και Γ βαθμίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ). 

5.2. Οι συνεπιβλέποντες προέρχονται υποχρεωτικά ο ένας από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο άλλος 
από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ). 

5.3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, που έχει αρμοδιότητα την υποστήριξη της εκπόνησης 
και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, συμπληρώνεται με ένα ακόμα μέλος. Το 
μέλος αυτό μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου ΑΕΙ της 



ημεδαπής ή Καθηγητής αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή ερευνητής των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ ερευνητικού 
κέντρου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της αλλοδαπής 
και έχει το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. 

5.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας από τους συνεπιβλέποντες εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί 
να τελέσει χρέη συνεπιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή αναθέτει σε άλλον τη συνεπίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα 
άρθρα και στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ύστερα από αίτηση του 
υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου συνεπιβλέποντος. Χρέη 
συνεπιβλέποντος μπορεί, σε αυτή την περίπτωση, να αναλάβει το τρίτο μέλος της 
συμβουλευτικής επιτροπής και η επιτροπή να συμπληρωθεί αναλόγως. 

5.5. Αν ένας συνεπιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή άλλο ερευνητικό κέντρο ή 
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη συνεπιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που 
έχει αναλάβει και ο τίτλος σπουδών χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 
 

Άρθρο 6 
Γλώσσα Εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 

6.1. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μετά από 
απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα 
συγγραφής που έχει προτείνει ο ΥΔ στην αίτησή του (άρθρο 38 παρ. 2 και 3 του ν. 
4485/2017). 

6.2. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλος, εκτεταμένη περίληψη και λέξεις κλειδιά δίνονται στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα. 
 
Άρθρο 7 
Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Υποψήφιων Διδακτόρων. 

7.1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Εφόσον οι ΥΔ έχουν 
κατά την εγγραφή τους υποχρεωθεί σε παρακολούθηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την επιμήκυνση της 
μέγιστης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τον συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, μετά από 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

7.2. Ως ολοκλήρωση της διατριβής νοείται η, κατόπιν συνεννόησης με τους συνεπιβλέποντες, 
κατάθεσή της στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να παραταθεί μόνο με 
απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του 
υποψήφιου διδάκτορος και σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

7.3. Ο υποψήφιος διδάκτορας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ΚΔΣ του τμήματος 
Η.&Η.Μ. κάθε έτος υποβάλλει αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής 
του διατριβής, το οποίο παρουσιάζει και προφορικά ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τους 
συνεπίβλεποντες ή/και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή καταχωρίζονται στον ατομικό 



φάκελο του υποψήφιου διδάκτορα που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι 
συνεπιβλέποντες σε συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
συντάσσυν ετήσια Έκθεση Προόδου για τον ΥΔ, η οποία αποτελεί τεκμηριωμένη πρόταση 
περί της συνέχισης εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής και η οποία υποβάλλεται προς 
έγκριση από την ΕΔΕ. 
 

Άρθρο 8 
Συγγραφή, Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής. 

8.1.Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια 
υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στην περίπτωση αποδοχής, η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στην Ειδική 
Διιδρυματική Επιτροπή, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ), 
(άρθρο 41, παρ. 1 του ν. 4485/2017). 
Η εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφέρεται αναλυτικά μεταξύ άλλων 
στο περιεχόμενο της Διδακτορικής Διατριβής, στην πρωτοτυπία της, στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του θέματος, καθώς και σε κάθε δημοσίευση του ΥΔ, αποτιμώντας τη συνάφεια 
της με τη Διδακτορική Διατριβή του, την ποιότητα και τη σημασία του περιεχομένου της, και 
το κύρος του περιοδικού ή του συνεδρίου που δημοσιεύθηκε. Για την αποδοχή της 
Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται ελάχιστος αριθμός τριών (3) δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Προκειμένου να προσμετρηθούν, οι δημοσιεύσεις πρέπει 
να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Ειδικότερα ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να δηλώνει και τα εξής στοιχεία: 
α) ως ερευνητική διεύθυνση (affiliation): «Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ( Department of Electrical and Electronics 
Engineering, University of West Attica)» και 
β) ως ηλεκτρονική διεύθυνση στον τομέα (domain) τμήματος «@eee.uniwa.gr» 
σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.α) που προκύπτουν 
από την Διδακτορική Διατριβή που εκπονεί υπό συνεπίβλεψη. 

8.2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη της, τα οποία με απόφαση της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια των 
παραγράφων 5.1 και 5.3 του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, καθώς και 
τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια της παρ.5.3. του παρόντος. 

8.3. Ο ΥΔ υποστηρίζει τη Διδακτορική Διατριβή του, σε καθορισμένη ημερομηνία, ενώπιον της 
ΕΕΕ σε δημόσια ανοικτή, συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

8.4. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων 
(4) τουλάχιστον μελών της ΕΕΕ, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 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 εγκρίνει, με πλειοψηφία 
τουλάχιστον πέντε (5) μελών (άρθρο 41 παρ. 3, ν. 4485/2017). 



 
Άρθρο 9 
Τίτλος Σπουδών 

9.1. Η επιτυχής δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής οδηγεί στην απονομή 
Διδακτορικού Διπλώματος. 

9.2. Ο απονεμόμενος διδακτορικός τίτλος είναι ενιαίος, χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής και σε αυτόν αναγράφονται το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
 
Άρθρο 10 Αξιολόγηση 

10.1. Η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη που συμφωνείται δια του παρόντος 
Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης που ορίζει το 
άρθρο 44 του ν. 4485/2017. 

10.2. Ανά διετία, κατά τη λήξη της θητείας της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, ο Πρόεδρός της 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό των πεπραγμένων της. Ο απολογισμός κατατίθεται στον 
Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
στον Διευθυντή και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
 
 Άρθρο 11 
Διάρκεια Ισχύος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

11.1. Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι εξαετής. Ξεκινά 
με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και λήγει κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2025-2026. 

11.2. Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανανεώνεται 
αυτομάτως ανά εξαετία για τα επόμενη έξι έτη, εκτός εάν ένα από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη ζητήσει τη λήξη του. Αίτημα λήξης ισχύος του Πρωτοκόλλου οφείλει να σταλεί 
εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση 
εξαετίας. 

11.3. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, οι 
αρμοδιότητες της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής περιέρχονται στη Συνέλευση του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται βάσει του 
παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της 
λήξης ισχύος του. Σε αυτή τη περίπτωση, οι διατριβές ολοκληρώνονται ως μονοτμηματικές 
διδακτορικές διατριβές: μόνος επιβλέπων ορίζεται ο προερχόμενος από το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
συμπληρώνεται αν αυτό απαιτείται και το διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται αποκλειστικά 
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

11.4. Αλλαγές στο παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και στους κανόνες εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη επιτρέπονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των 
δύο συμβαλλόμενων μερών. 
 
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις 

12.1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ή από την 
κείμενη νομοθεσία, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 



Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
12.2. Κάθε οργανωτικό, διοικητικό, φοιτητικό, εκπαιδευτικό ή ακαδημαϊκό ζήτημα  που 

σχετίζεται με διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται με συνεπίβλεψη, του οποίου η 
ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, το παρόν Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και κάθε ζήτημα ερμηνείας του παρόντος Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, αρμόδια να το διευθετήσει είναι η Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή. 

 
                                   ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 
 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 

Για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 

 
 
 
 
……………………………………………………………. 
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