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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14975 (1)
  Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της 

Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 

38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις»,

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 6 του άρθρου 85,

4. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 
117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. 
του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 
163494/Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) 
υπουργική απόφαση.

5. Την Πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧ0446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 14/
14-11-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, σχετικά 
με την «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» 
του Τμήματος,

7. Την Πράξη 26/27-11-2018 (Θέμα 45) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως:

Άρθρο 1. 
Γενικές Αρχές

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του 
Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (Τ.Ν.Μ.) του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Μηχανικών οργα-
νώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως 
κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42 
και 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 114/τ.Α'/4-8-2017), που ρυθμί-
ζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.

2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις διδακτορικές σπου-
δές του Τ.Ν.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών κα-
ταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ν.Μ. και 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο όπως προβλέπει η παρ. 2 
του άρθρου 45 του ν. 4485/2017.

4. Το Τ.Ν.Μ. αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση και, ειδικότερα, φρο-
ντίζει για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εισαγωγή 
και ολοκλήρωση των σπουδών στα πλαίσια του Π.Δ.Σ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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5. Για την οργάνωση προγράμματος διδακτορικών 
σπουδών σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα συντάσσεται 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και αντίστοιχος κανονι-
σμός διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα όσα προ-
βλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2. 
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Π.Δ.Σ. είναι να συμβάλλει στη δημιουργία 
επιστημόνων/ερευνητών υψηλής στάθμης, ικανών να 
συνεισφέρουν στην παραγωγή πρωτότυπης και καινο-
τόμου επιστημονικής έρευνας για την προαγωγή της 
επιστήμης και την εξέλιξη των εφαρμογών στο πεδίο 
της Ναυπηγικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αλλά και σε 
συγγενή πεδία.

Άρθρο 3. 
Αρμόδια Όργανα

1. Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του 
Τ.Ν.Μ. είναι η Συνέλευση του Τμήματος, ο Πρόεδρος του 
Τμήματος, οι Συνελεύσεις των Τομέων και η Επιτροπή 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Ε.Δ.Σ.).

2. Η Ε.Δ.Σ. του Τ.Ν.Μ. ορίζεται μαζί με τον Συντονιστή 
της από τη Συνέλευση του Τμήματος και αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ν.Μ., τα οποία πρέπει να προέρχονται 
από όλους τους Τομείς του Τ.Ν.Μ.. Η Ε.Δ.Σ. εισηγείται στη 
Συνέλευση του Τ.Ν.Μ. για όλα τα θέματα που αφορούν 
στις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος, επιβλέπει την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και προτείνει τυχόν 
τροποποίηση των διατάξεων του.

Άρθρο 4. 
Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Δ.Σ.

Το Π.Δ.Σ. υποστηρίζεται από μέλος του προσωπικού 
Γραμματείας του Τ.Ν.Μ..

Άρθρο 5. 
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της 
αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ), ή ο πτυ-
χιούχος Τμήματος με 10 εξάμηνα σπουδών (integrated 
master, άρθρο 46 του ν. 4485/2017). Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. 
μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) 
εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η 
Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του 
Υ.Δ. να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) ή Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τ.Ν.Μ. ή άλλου Τμή-
ματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οποία θα 
οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος.

2. Μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως Υ.Δ. εφόσον 
διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονι-
κό έργο, το οποίο συνίσταται σε συμμετοχή σε ερευνητι-
κά προγράμματα ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, 
ή/και ευρεσιτεχνία. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
υποχρεούται να περατώσει έναν αριθμόν επιπρόσθετων 

μαθημάτων, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση στο 
πλαίσιο του Π.Π.Σ. ή των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλου 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Επίσης, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για 
θέση Υ.Δ. στο Τ.Μ.Ε.Μ. στα πλαίσια του Π.Δ.Σ. έχει ο κά-
τοχος πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ο οποίος είναι ενεργός 
μεταπτυχιακός φοιτητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυπηγική Επιστήμη και Τεχνο-
λογία ή σε συναφή επιστήμη, εφόσον έχει εξεταστεί 
επιτυχώς σε μαθήματα του Π.Μ.Σ. με συνολικό βάρος 
μεγαλύτερο ή ίσο με 60 ECTS.

4. Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων 
Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος 3 φορές το χρόνο ήτοι, κάθε 
Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο, εκτός εάν προκύψει λό-
γος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη 
χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτο-
ρικών σπουδών). Η αίτηση περιλαμβάνει: α) Ονοματεπώ-
νυμο, β) Τόπο και ημερομηνία γέννησης, γ) Υπηκοότητα, 
δ) Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αριθμό 
Διαβατηρίου το οποίο να είναι σε ισχύ για τους επόμε-
νους 12 μήνες, ε) τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του αιτού-
ντος ή τη γνωστική περιοχή της διδακτορικής διατριβής, 
στ) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και ζ) τον Προ-
τεινόμενο Επιβλέποντα (Π.Ε.) της διδακτορικής διατριβής 
ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τ.Ν.Μ. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: ί) αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα, ii) προσχέδιο της διδακτορικής 
διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017), το οποίο περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής 
Διατριβής, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της 
Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας 
που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά απο-
τελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία, iii) αντίγραφα 
πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μετα-
πτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή 
της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, iv) αντί-
γραφα της αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών μαθημάτων, v) τίτλοι πιστοποίησης 
γνώσης της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας, vi) ονόματα 
μελών της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής κοινότητας 
διατεθειμένα να γράψουν συστατική επιστολή για τον 
υποψήφιο, και vii) οποιοδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ο 
υποψήφιος ότι μπορεί να ενισχύσουν την υποψηφιότητα 
του. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής συνοδεύονται 
απαραίτητα από τις αποφάσεις ισοτιμίας που έχουν εκ-
δοθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι συστατικές επιστολές απο-
στέλλονται ηλεκτρονικά από τους συντάκτες απευθείας 
στη Γραμματεία του Τ.Ν.Μ.. Οι συστατικές επιστολές είναι 
εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τ.Ν.Μ. 
σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη 
αποδοχή του υποψηφίου στο Π.Δ.Σ.

5. Για τους κατόχους τίτλου προπτυχιακών σπουδών 
και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλ-
λοδαπής, όταν δεν έχουν εκδοθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
αποφάσεις ισοτιμίας τους με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της 
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ημεδαπής, η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για θέση 
Υ.Δ. απαιτείται να συνοδεύεται από αντίγραφο της αί-
τησης προς στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που 
κατέχουν ως ισότιμου προς τα απονεμόμενα από τα Α.Ε.Ι. 
ημεδαπής πτυχία και Δ.Μ.Σ. Η ανακήρυξη τους ως διδά-
κτορες και η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος 
προϋποθέτει την προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου 
και του Δ.Μ.Σ. από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 6. 
Προκήρυξη για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής

1. Το Τ.Ν.Μ. μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, 
θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση Δι-
δακτορικής Διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

2. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, 
πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφορο-
ποιούμενα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Διατριβών, 
επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέ-
πονται στον παρόντα κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές 
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ν.Μ. και του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 7. 
Εξέταση αίτησης για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη 
τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής που 
έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί ανά Τομέα με βάση 
τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το αντικεί-
μενο των Τομέων του Τμήματος. Κάθε Τομέας ορίζει μια 
Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ανά κατηγορία αιτήσεων, 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

2. Η Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αι-
τήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους 
υποψηφίους σε συνέντευξη. Η Εισηγητική Επιτροπή υπο-
βάλλει στη Συνέλευση του Τομέα υπόμνημα, στο οποίο 
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφι-
ος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ως Υ.Δ..

3. Η Συνέλευση του Τομέα, αφού λάβει υπ' όψιν το υπό-
μνημα της Επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου 
Επιβλέποντος, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος 
την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση την εισήγηση 
του Τομέα, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υπο-
ψηφίου και ορίζει τον Επιβλέποντα, ο οποίος προτείνει 
τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.). Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα δύο 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς 
και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.

5. Τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι 
των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και περί-
ληψη τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. 
ή ερευνητών/τριών, καθώς και των υπολοίπων μελών 
των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8. 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 
και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α' βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον 
εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

2. Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) 
(μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων) υπο-
ψήφιους διδάκτορες (άρθρο 45 παράγραφος 2 του 
ν. 4485/2017).

3. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει 
της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες 
και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο 
και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρ-
θρο 42 του ν. 4485/2017).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον Προτει-
νόμενο Επιβλέποντα (Π.Ε.), σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Δι-
δακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

5. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο ορισμός του 
Π.Ε. ως Επιβλέποντα Καθηγητή η Συνέλευση του Τ.Ν.Μ. 
ορίζει άλλον Επιβλέποντα Καθηγητή σύμφωνα με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Κανονισμού, μετά από 
αίτηση του υποψηφίου και εισήγηση της Ε.Δ.Σ..

6. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο Επιβλέπων, και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, 
ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
Διδακτορική Διατριβή.

7. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες του Τ.Ν.Μ.

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή, 
διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο 
την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγού-
μενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά 
αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων που μπο-
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ρεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 
2 του παρόντος άρθρου.

9. Αν ο Επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη Επιβλέ-
ποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει 
πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέ-
μεται από το Τ.Ν.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δεν ορίζονται 
μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε 
Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη Δ.Ε.Π. ή 
ερευνητές είχαν ορισθεί Επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότηση 
τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς 
από τη Συνέλευση του Τμήματος όταν ορίζεται η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή.

Άρθρο 9. 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού 
Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με 
έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη, με 
έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος. Με 
αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη.

3. Ο Υ.Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη 
αίτηση του την αναστολή της ανωτέρω περιόδου έως 
δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη συνολικά.

4. Ο Υ.Δ. κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αναλυτικό γραπτό 
υπόμνημα, το οποίο συνοδεύεται από προφορική πα-
ρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής (άρ-
θρο 40 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017). Η Τριμελής Συμβου-
λευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου 
κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου 
εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη Διδακτορική 
του Διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του 
Διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως 
το τέλος Σεπτεμβρίου. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει πρό-
οδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική 
του Διατριβή, προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος 
τη διαγραφή του.

5. Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τον ορισμό 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ο Υ.Δ. δίνει 
υποχρεωτικά μία τουλάχιστον διάλεξη σχετική με την 
έρευνα του στα πλαίσια σεμιναρίων του Τ.Ν.Μ..

6. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετή-
σιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης παραγράφου 
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ..

7. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής 
Διατριβής ενός Υ.Δ. χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περι-

εχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης 
της διατριβής.

8. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομέ-
νου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ., συνεπιφέρει 
την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής 
με ενδεχόμενη αντικατάσταση του Επιβλέποντος και 
των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
καθώς και την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της 
διατριβής.

Άρθρο 10. 
Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

1. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική 
γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 παραγρ. 3 
του ν. 4485/2017).

2. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει 
γραφεί στην αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος διδάκτορας 
υποβάλλει επίσης, εκτενή περίληψη της στην ελληνική 
γλώσσα. Εάν η γλώσσα συγγραφής είναι η ελληνική, τότε 
ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει επιπλέον, εκτενή 
περίληψη της και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11. 
Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

1. Ο Υ.Δ., όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδα-
κτορικής του Διατριβής, καταθέτει αίτηση αξιολόγησης 
και υποστήριξης της στη Γραμματεία του Τμήματος. Η 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει 
την αίτηση του Υ.Δ. για αξιολόγηση και υποστήριξη της 
Διατριβής του.

2. Για την αξιολόγηση και τη δημόσια υποστήριξη της 
Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται ένας ελάχιστος αριθ-
μός δημοσιεύσεων, ο οποίος καθορίζεται από τη φύση 
του θέματος και την άποψη της Τριμελούς Επιτροπής. 
Ωστόσο απαιτείται κατ' ελάχιστον: α) η δημοσίευση ή 
αποδοχή προς δημοσίευση μέρους της διατριβής σε 
διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές, ή β) η δημο-
σίευση ή αποδοχή προς δημοσίευση μέρους της διατρι-
βής σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου υψηλού επιπέδου 
με κριτές, ή γ) η ανάρτηση μέρους της διατριβής στο 
arXiv.org και γραπτή θετική εισήγηση από εξωτερικό 
κριτή ο οποίος: i) δεν μπορεί να είναι μέλος της επταμε-
λούς επιτροπής και ii) εγκρίνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από πρόταση της Τ.Σ.Ε. και εισήγηση της 
Ε.Δ.Σ.. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων θα πρέπει να 
συνιστά πρωτότυπη και σημαντική επιστημονική συνει-
σφορά, να είναι άμεσα σχετιζόμενο με τη Διδακτορική 
Διατριβή και ο Υποψήφιος Διδάκτορας να είναι ο βασικός 
συγγραφέας, όπως θα τεκμηριώνεται από τη σειρά των 
συγγραφέων ή από σχετική βεβαίωση του Επιβλέποντος.

3. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του Υ.Δ., συντάσσει αναλυτική Εισηγητική 
Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Εάν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η Διδακτορική 
Διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει σχόλια και 
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παρατηρήσεις στον Υ.Δ. για τη συνέχιση της και την επι-
τυχή ολοκλήρωσή της.

4. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός 
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία, με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτε-
ρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 
39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη, τα οποία είναι μέλη Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από ερευνητικά κέντρα του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική 
Διατριβή. Δύο τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής θα πρέπει να μην είναι μέλη Δ.Ε.Π. 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

5. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα 
με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρίστα-
νται κατά τη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής (παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος Κανο-
νισμού) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 12. 
Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον Υ.Δ. Η υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός 
εύλογου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερ-
νάει τους τέσσερις (4) μήνες. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν 
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Υ.Δ. υπο-
στηρίζει προφορικά τη Διδακτορική του Διατριβή και 
ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον Υ.Δ..

2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, 
η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρου-
σία 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, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) 
τουλάχιστον από τα μέλη της.

3. Η κλίμακα βαθμολόγησης της Διδακτορικής Διατρι-
βής, εφόσον αυτή εγκριθεί, έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν 
Καλώς, Καλώς.

Άρθρο 13. 
Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη

1. Το Τ.Ν.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέ-
ντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση Δι-
δακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα με το 
άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις των 
άρθρων 12 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 69 παρ. 10 
του ν. 4485/2017, ο συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως 
εξής: 1) «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της 
Γνώσης», 2) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), 3) 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), 4) Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 5) Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 
6) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 7) Το 
αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο 
ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), 8) Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), 9) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», 10) Το Ίδρυμα Τε-
χνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), 11) Τα ερευνητικά κέντρα 
της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα, ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε συνεργα-
ζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής 
διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των 
επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη 
διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή 
του Υ.Δ. έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, 
καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε πε-
ρίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που 
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και 
εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά 
όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

3. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπί-
βλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευ-
νητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζε-
ται στην με αριθμ. 41931/Ζ1/13.3.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
972/τ.Β'/19.3.2018).

Άρθρο 14. 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν, μέχρι πέντε (5) 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και τις 
αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τους φοιτητές 
του δεύτερου κύκλου σπουδών.

2. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων 
διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για 
διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70922 Τεύχος Β’ 5997/31.12.2018

εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, 
οι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύ-
γκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Συνέλευση της 
Σχολής Μηχανικών, στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανι-
κών, στη Συνέλευση του Τμήματος, στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Τμήματος, και στις Συνελεύσεις των Τομέων, 
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.

4. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες μπορούν, επιπλέον, να 
συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του 
Τμήματος και να παρέχουν υπηρεσίες επιτήρησης κατά 
τις εξεταστικές περιόδους. Το Τμήμα υποστηρίζει την 
απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας των Υ.Δ. μέσω της 
συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ήτοι, 
της προσφοράς επικουρικού διδακτικού έργου σε προ-
πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο υπό την καθοδήγηση 
και επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π..

5. Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες 
που προβλέπει η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

6. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Πειθαρχικό παράπτωμα 
για τους Υποψηφίους Διδάκτορες συνιστά η παραβίαση 
της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του 
Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώ-
ματα είναι ιδίως: α) Η εκ προθέσεως καταστροφή περι-
ουσίας του Ιδρύματος, β) Η εκούσια παρεμπόδιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε περίπτωση δι-
άπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Υ.Δ. μπορούν 
να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παρα-
πτώματος, οι ακόλουθες ποινές: ί) έγγραφη επίπληξη, 
ii) αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο 
έως ένα (1) έτος, iii) οριστική διαγραφή. Η πειθαρχική 
ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από απολογία του 
Υ.Δ., από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η αναστολή της 
φοιτητικής ιδιότητας και η οριστική διαγραφή επιβάλ-
λονται, μετά από απολογία του Υ.Δ., από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογο-
κλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον Υ.Δ.. 
Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η Συνέλευση του 
Τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου.

Άρθρο 15. 
Πνευματικά Δικαιώματα

1. Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής αποκτά 
πάνω στο περιεχόμενο της πνευματική ιδιοκτησία, η 
οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του 
έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προ-
στασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό 
δικαίωμα), σύμφωνα με το ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

2. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για προϊό-
ντα, εφευρέσεις, μεθόδους, επιτεύγματα, βιομηχανικές 
εφαρμογές κ.λπ., τα οποία μπορεί να προκύψουν από τα 
αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, 
ανήκουν στον διδάκτορα, στον επιβλέποντα καθηγη-
τή και στους ερευνητές της ερευνητικής ομάδας, στην 
οποία συμμετείχε ο υποψήφιος διδάκτορας κατά την 
εκπόνηση της διατριβής του, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 16. 
Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

ΟΥ.Δ. διαγράφεται:
α. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει 

αντίστοιχη αίτηση,
β. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο φοί-

τησης,
γ. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά 

από ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Υ.Δ. δεν προβεί σε ανανέ-
ωση εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη,

δ. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά 
από ακρόαση του Υ.Δ., όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί 
λογοκλοπή,

ε. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά 
από ακρόαση του Υ.Δ., όταν ο Επιβλέπων ζητήσει την 
διαγραφή με αιτιολογημένη πρόταση, η οποία θα αφορά 
την ικανότητα του Υ.Δ. να συνεχίσει την εκπόνηση της 
διατριβής,

στ. όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη 
διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 17. 
Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου

1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από το 
Τ.Ν.Μ. είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν 
συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονι-
σμού προϋποθέσεις απόκτησης του και, κυρίως (αλλά όχι 
αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της 
Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.

2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά 
από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του 
Τ.Ν.Μ., η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Άρθρο 18
1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα 

Ναυπηγών Μηχανικών.
2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτ-

λου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
I

    Αριθμ. 14979 (2)
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχο-

λής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70923Τεύχος Β’ 5997/31.12.2018

38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
06-09-2011) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 
6 του άρθρου 85.

4. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 
117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. 
του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 
163494/Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) 
υπουργική απόφαση.

5. Την Πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧ0446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 12/08-11-
2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινω-
νικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, σχετικά με την «Έγκριση Κανονι-
σμού Διδακτορικών Σπουδών» του Τμήματος.

7. Την Πράξη 27/11-12-2018 (Θέμα 31Δ) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικη-
τικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως:

Άρθρο 1.
Γενικές Αρχές

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου της 
ανώτατης εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
ορίζονται οι κανόνες που διέπουν το Π.Δ.Σ. του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

3. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάτα-
ξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύ-

γκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος.

Άρθρο 2. 
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Το Π.Δ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας απο-
σκοπεί στην κατάρτιση διδακτόρων, οι οποίοι θα έχουν 
τη δυνατότητα αυτόνομης προαγωγής της πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και 
τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Π.Δ.Σ. 
οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το 
οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσί-
αση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας 
και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστή-
μης. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) πρέπει 
να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέ-
δου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 
της σύγχρονης Επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και 
της κοινωνίας.

2. Ο σκοπός του Π.Δ.Σ. εκπληρώνεται με την εκπό-
νηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα 
με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 3. 
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια Όργανα για το Π.Δ.Σ. του Τμήματος Κοινωνι-
κής Εργασίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του 
ν. 4485/2017, είναι:

Ι. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
Είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 

διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα 
των Δ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες 
σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές δεν ανατίθενται 
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

ΙΙ. Η Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση είναι το αρμόδιο όργανο για να καταρτί-

ζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής προτάσεις για τη σύνταξη και την τροπο-
ποίηση ή αναθεώρηση των Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα η Συνέλευση έχει 
τις εξής αρμοδιότητες:

• Καθορίζει τα γνωστικά πεδία και τον αριθμό εισα-
κτέων ανά πεδίο ανά ακαδημαϊκό έτος, καθώς και τις 
διαδικασίες επιλογής των Υ.Δ. όπως αυτές προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017) και τον πα-
ρόντα Κανονισμό.

• Ορίζει τον Επιβλέποντα καθηγητή, τα μέλη των τρι-
μελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των επταμελών 
εξεταστικών επιτροπών για την κρίση των διδακτορικών 
διατριβών, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

• Εγκρίνει τις ερευνητικές προτάσεις εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών.
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• Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου.
• Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής δι-

ατριβής.
• Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπόνησης και 

συγγραφής της διατριβής προκειμένου να απονεμηθεί 
το Διδακτορικό Δίπλωμα και αναγορεύει σε διδάκτορες 
τους Υ.Δ..

• Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις 
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
παρόντος Κανονισμού.

III. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ορί-

ζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνει 
ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε Τομέα. Η Επιτροπή ει-
σηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος, επιβλέπει 
την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και προτείνει 
τυχόν τροποποίηση των διατάξεων του.

Άρθρο 4. 
Προκήρυξη για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής

1. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας μπορεί να προκη-
ρύσσει οποτεδήποτε θέσεις Υ.Δ. για την εκπόνηση δι-
δακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

2. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, 
πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφορο-
ποιούμενα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, 
επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν των όσων προ-
βλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις 
αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Άρθρο 5. 
Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
και διαδικασία επιλογής Υ.Δ.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου 
της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).

2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος δύο φορές τον χρόνο, 1-30 
Οκτωβρίου και 1-31 Μαρτίου. Ενδέχεται να ορίζονται 
και έκτακτες ημερομηνίες υποβολής αίτησης, κατόπιν 
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, σε περίπτωση 
ανάληψης από το Τμήμα ερευνητικών προγραμμάτων σε 
άλλη χρονική περίοδο, για την κάλυψη των ερευνητικών 
αναγκών τους.

3. Στην αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
αναγράφονται: 

i. ο προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής.
ii. η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορι-

κής διατριβής (η οποία μπορεί να είναι είτε Ελληνικά είτε 
Αγγλικά σε συμφωνία με τον Επιβλέποντα),

iii. ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής δι-
ατριβής.

4. Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι καταθέτουν:

i. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,
ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
iii. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπου-

δών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 
ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

iv. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

v. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση (επί-
πεδο T2/C2) της αγγλικής γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος έχει 
ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θε-
ωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης 
γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.

vi. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής 
(άρθρο 38 του ν. 4485/2017), η δομή του οποίου περιγράφε-
ται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Το Συνοπτικό 
Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής έχει έκταση από 
15 έως 30 δακτυλογραφημένες σελίδες, σχήματος A4 και 
κατατίθεται σε 3 αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος. Η 
Γραμματεία τα διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή.

νii. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορι-
κής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,

viii. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν είναι υποψήφιος διδάκτο-
ρας ούτε έχει υποβάλλει αίτηση εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής»,

ix. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας,
x. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευ-

νητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, οι οποίες 
θα αναφέρονται στις σπουδές και στην ικανότητα του 
υποψηφίου να εκπονήσει διδακτορική διατριβή,

xi. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιο-
δήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει 
την υποψηφιότητά του.

5. Το Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Δι-
ατριβής έχει σκοπό να τεκμηριώσει το ενδιαφέρον και 
την πρωτοτυπία του προτεινόμενου θέματος, καθώς και 
την εγκυρότητα της μεθοδολογίας του και να διερευνή-
σει την επιστημονική ωριμότητα του Υ.Δ. να διαπραγ-
ματευθεί το θέμα που προτείνει. Η ικανότητα του Υ.Δ. 
να συντάξει μια συγκεκριμένη, σαφή και θεμελιωμένη 
πρόταση έρευνας αποτελεί βασικό κριτήριο ένταξης του 
στον κύκλο των διδακτορικών σπουδών. Στο Συνοπτικό 
Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής αναφέρονται:

i. το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το 
αντικείμενο της διατριβής που θα εκπονηθεί, 

ii. το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας, ο τόπος, 
ο χρόνος και οι κατηγορίες πληθυσμού που θα καλύψει, 

iii. οι συγκεκριμένες όψεις του ζητήματος που θα εξε-
τασθεί στη διατριβή, ο βασικός προβληματισμός του 
Υ.Δ. και οι στόχοι της έρευνας του.

iv. τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η σημασία 
τους. 

v. οι βασικές υποθέσεις εργασίας του Υ.Δ..
vi. η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, οι τεχνικές που 

προτίθεται να εφαρμόσει και ο λόγος που τον οδήγησαν 
στην επιλογή τους.

νii. η βασική βιβλιογραφία την οποία προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει,
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viii. το βασικό διάγραμμα της διατριβής (προσωρινή 
διαίρεση σε μέρη και κεφάλαια, με γενική ένδειξη του 
περιεχομένου κατά κεφάλαια),

ix. το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της εργασίας 
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

6. Η ερευνητική πρόταση μιας διδακτορικής διατριβής 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, η οποία 
έγκειται κυρίως στη συμβολή της στη διεθνή ερευνητική 
δραστηριότητα. Ειδικότερα, η ερευνητική πρόταση θα 
πρέπει να αναγνωρίσει τα νέα ερευνητικά ερωτήματα 
που αναδύονται από έναν ερευνητικό τομέα, να εντο-
πίσει πιθανά ερευνητικά κενά στην υπάρχουσα ερευνη-
τική δραστηριότητα ή να στοχεύσει στη συνέχεια μιας 
έρευνας με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

7. Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσε-
ων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν δι-
αβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά 
στη Συνέλευση.

8. Η Συνέλευση κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις με βάση 
τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει 
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ανά κατηγορία αιτήσε-
ων, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αντίστοιχες 
αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί 
τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Στη συνέχεια, υποβάλ-
λει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, 
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε 
υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ως Υ.Δ., 
καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, σε περίπτωση 
που αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

10. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη 
γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντα και το υπόμνη-
μα της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνει, τροποποιεί ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου ή τη 31η Μαΐου (ανάλογα με την αιτιολογία 
υποβολής της αίτησης).

11. Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζονται:
i. ο Επιβλέπων της διατριβής.
ii. τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη 
συγγραφή της διατριβής, τα οποία προτείνονται από τον 
Επιβλέποντα.

iii. η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
iv. τα μαθήματα που ο υποψήφιος οφείλει να παρα-

κολουθήσει (εφόσον η Συνέλευση το κρίνει σκόπιμο).
12. Τα ονόματα των Υ.Δ., τα ονόματα των Επιβλεπόντων, 

καθώς και των υπόλοιπων μελών των Τριμελών Συμβουλευ-
τικών Επιτροπών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και 
η σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6. 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 
και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α' Βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, άλλων Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου Α.Ε.Ι., ή 
ερευνητές Α' Β' ή Γ' βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών 
ή ως διαφορετικά ορίζεται από το εκάστοτε νομοθετικό 
πλαίσιο.

2. Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) 
κατά μέγιστο διδακτορικές διατριβές που είναι σε εξέ-
λιξη την ίδια χρονική στιγμή (μη συνυπολογιζομένων 
τυχόν συνεπιβλέψεων) και να συμμετέχει σε έως επτά (7) 
κατά μέγιστο ως μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

3. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει 
της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες 
και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στο νόμο και 
στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 
42 του ν. 4485/2017).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο Επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επι-
τροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 
την εκπόνηση και συγγραφή της.

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη, τα οποία μπορεί 
να είναι:

• μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.
• καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-

των της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος

• ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική 
Διατριβή.

6. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή πρέπει να 
μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις 
πρώτες βαθμίδες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
(παρ. 2, άρθρο 39 του ν. 4485/2017).

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την 
επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμε-
νες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη 
του προτεινόμενου Επιβλέποντα. Διαφορετικά, αναθέτει 
σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου 
αριθμού Υ.Δ. που μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

8. Αν ο Επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη Επιβλέ-
ποντα των διδακτορικών διατριβών που είχε αναλάβει 
πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση.

9. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δεν ορίζονται μέλη 
Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε Επταμελών 
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Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές 
είχαν ορισθεί Επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών Συμβου-
λευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή τους, 
παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από 
τη Συνέλευση του Τμήματος όταν ορίζεται η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή.

Άρθρο 7. 
Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη

1. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας μπορεί να συνεργά-
ζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με 
συνεπίβλεψη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχε-
τικές διατάξεις του ν. 4485/2017. Οι παραπάνω φορείς 
προκύπτουν από το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 και τις 
τροποποιήσεις των άρθρων 12 του ν. 4386/2016 και του 
άρθρου 69 παρ. 10 του ν. 4485/2017.

Επίσης, μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως 
ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
της αλλοδαπής.

2. Μεταξύ των Τμημάτων ή μεταξύ Τμημάτων και 
Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων της προηγούμενης 
παραγράφου, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας (Ε.Π.Σ.), στο οποίο προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις 
κάθε Τμήματος ή Ερευνητικού Κέντρου, η διάρκεια της 
συνεργασίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, τα επιστημονικά πε-
δία των διδακτορικών διατριβών και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Το Ε.Π.Σ. καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμή-
ματα/φορείς, εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα 
αρμόδια όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων 
και κοινοποιείται στη Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το 
αρμόδιο Τμήμα της οποίας τηρεί σχετικό αρχείο με τα 
συναφθέντα Ε.Π.Σ. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης διδα-
κτορικής διατριβής, ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε 
συνεργαζόμενο Τμήμα/φορέα και οι Συνεπιβλέποντες 
συμμετέχουν στην προβλεπόμενη Τριμελή Συμβουλευ-
τική Επιτροπή.

3. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων/φορέων που ορίζεται στο Ε.Π.Σ.

Άρθρο 8. 
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής

1. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
2. Το ερευνητικό πρωτόκολλο της διδακτορικής δια-

τριβής υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή ηθικής 
και δεοντολογίας του ΠΑΔΑ.

3. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με 
έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος 
(παρ. 1, άρ. 39 του ν. 4485/2017).

4. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής είναι 
πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 

ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 
τη Συνέλευση του Τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να δοθεί πα-
ράταση έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Διδακτορι-
κού Διπλώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) 
ημερολογιακά έτη.

5. Οι Υ.Δ. μπορούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσουν με επαρκώς 
αιτιολογημένη αίτησή τους την αναστολή της ανωτέρω 
περιόδου έως και δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη. Ο 
χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετρείται στην 
προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης δι-
δακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
φοίτησης αναστέλλεται και η φοιτητική ιδιότητα.

6. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να τρο-
ποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περι-
εχόμενό της ανάλογα με την εξέλιξη της διδακτορικής 
έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αλλαγή 
του γνωστικού πεδίου. Η τροποποίηση του τίτλου μπο-
ρεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή με αίτηση του Υ.Δ. 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος, που θα συνοδεύε-
ται από εισήγηση του Επιβλέποντα και της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η αλλαγή τίτλου δε νοείται 
ως επανεκκίνηση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, 
αλλά αποτελεί συνέχεια και δεν μεταβάλει το χρόνο ολο-
κλήρωσης του. Σε περίπτωση ολικής τροποποίησης του 
τίτλου και του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής, 
ο Υ.Δ. υποβάλλει αναλυτική τεκμηριωμένη επιστημονική 
πρόταση και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορι-
κής διατριβής και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία 
αίτησης, που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντα 
Κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το ενδε-
χόμενο αντικατάστασης του Επιβλέποντα και των με-
λών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και η νέα 
ημερομηνία έγκρισης νοείται πλέον ως η ημερομηνία 
επανεκκίνησης του χρόνου εκπόνησης της διατριβής. 
7. Η διδακτορική διατριβή ακολουθεί το πρότυπο σελι-
δοποίησης και παρουσίασης που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 9. 
Δικαιώματα 
και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Α. Δικαιώματα
1. Οι Υ.Δ. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη 

από την πρώτη εγγραφή τους όλα τα δικαιώματα και τις 
παροχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες 
διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή 
άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής για τους φοιτητές του Β' κύκλου σπουδών.

2. Οι Υ.Δ. έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση όλων 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής 
υποδομής που διαθέτει η Σχολή Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών.

3. Οι Υ.Δ. έχουν το δικαίωμα χρήσης των βιβλιοθηκών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πρόσβασης στο 
ψηφιακό υλικό που διατίθεται στους χρήστες της.
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4. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
διδακτορικής τους διατριβής, οι Υ.Δ. διατηρούν δικαιώ-
ματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

5. Οι εκπρόσωποι των Υ.Δ. έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων 
διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά για 
διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη 
εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, 
μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο, στη Συνέλευση της Σχολής Διοικητικών, Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Κοσμητεία 
της Σχολής, στη Συνέλευση του Τμήματος, στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Τμήματος και στις Συνελεύσεις των 
Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.

6. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 
9 παρ. 3 εδάφιο ε' του ν. 3685/2008 που παραμένει σε 
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α ' του ν. 4485/2017) 
και κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικο-
νομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιο/α διδάκτο-
ρα η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, 
η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος.

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαι-
ούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη 
των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Β. Υποχρεώσεις
8. Οι Υ.Δ. οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους 

ανά ακαδημαϊκό έτος.
9. Οι Υ.Δ. κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου ή έως τέλος Νο-

εμβρίου (ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των διδα-
κτορικών σπουδών), υποβάλλουν στην Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα σχετικά 
με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Το υπόμνη-
μα αυτό μπορεί να συνοδεύεται και από προφορική πα-
ρουσίαση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Ειδικότερα, 
στην έκθεση προόδου περιγράφεται η πρόοδος που έχει 
υπάρξει στη θεωρητική πλαισίωση του υπό διερεύνηση 
θέματος, στον μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας, 
στη συλλογή και ανάλυση των ευρημάτων. Τέλος, αναφέ-
ρονται αναλυτικά οι ήδη κατακτημένοι στόχοι σύμφωνα 
με τις εκθέσεις προόδου των προηγούμενων ετών.

10. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει 
ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου 
ή έως τέλος Δεκεμβρίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου 
εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη διδακτορική 
του διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη διδακτορική του 
διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του. Εάν η 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψή-
φιος δεν έχει σημειώσει πρόοδο και δεν είναι ικανός να 
συνεχίσει τη διδακτορική του διατριβή, προτείνει στη 
Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του. Αντίγραφο 

του γραπτού υπομνήματος και της Ετήσιας Προόδου 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ.

11. Οι Υ.Δ. μπορούν, επιπλέον, να συνδράμουν στις 
ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος και να πα-
ρέχουν υπηρεσίες και επικουρική συνεργασία, ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες του Τμήματος, ως εξής:

i. σε εργαστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακά μα-
θήματα

ii. σε συνεπίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
εργασιών και διπλωματικών

iii. στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών 
προγραμμάτων

iv. στην επιτήρηση κατά τις εξεταστικές περιόδους 
προπτυχιακών μεταπτυχιακών σπουδών

v. στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος
vi. στις παρουσιάσεις ανακοινώσεων σε συνέδρια, 

ημερίδες, ή σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του 
Τμήματος

vii. στη συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών άρ-
θρων ή άλλων συγγραμμάτων συναφών με τα ενδιαφέ-
ροντα τους και το θέμα της διατριβής τους.

12. Οι Υ.Δ. έχουν υποχρέωση να ακολουθούν τους 
κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

13. Οι Υ.Δ. θα πρέπει να εργάζονται υπό την καθοδή-
γηση και ευθύνη του Επιβλέποντα και να τηρούν αρχείο 
των εργασιών τους. Στο αρχείο τους θα περιλαμβάνονται 
στοιχεία και έγγραφα, όπως π.χ.:

i. Οι φάκελοι των ασθενών/μαρτύρων με την κατα-
γραφή των δεδομένων από τους οποίους προκύπτουν 
τα αποτελέσματα της ΔΔ.

ii. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην πρωτογενή 
τους μορφή (raw data) (π.χ., για τις κλινικές μελέτες, κα-
ταστάσεις υπογεγραμμένες από τους υπεύθυνους των 
Εργαστηρίων όπου έγιναν οι μετρήσεις),

iii. Η έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντο-
λογίας,

iv. Άλλα έγγραφα που αφορούν στη ΔΔ (χρηματοδότη-
ση, ετήσιοι πρόοδοι, αιτήσεις παράτασης, κ.λπ.). 

v. Δημοσιεύσεις που προκύπτουν από τη ΔΔ.
14. Εφόσον κατά την εκπόνηση της ΔΔ υπάρχει συνερ-

γασία του υποψηφίου με επιστημονικά κέντρα εξωτερι-
κού ή εσωτερικού, όπως Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία ή 
Ερευνητικά ιδρύματα, Δημόσια Ερευνητικά κέντρα, και 
κυρίως όταν ο υποψήφιος προτίθεται να χρησιμοποιή-
σει υλικό ή μεθοδολογία από αυτά, η πρόθεση αυτή θα 
πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως από το αντίστοιχο 
κέντρο. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, η Τριμελής Συμ-
βουλευτική Επιτροπή οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως 
ότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της ΔΔ. Τα παρα-
πάνω, όπως και το Κέντρο προέλευσης, θα αναφέρονται 
και στο τελικό κείμενο της ΔΔ.

Άρθρο 10. 
Υποχρεώσεις Επιβλέποντα

Οι Επιβλέποντες συνεργάζονται με τους Υ.Δ. σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ενθαρρύνοντας και υποστηρίζο-
ντας την πορεία της διδακτορικής έρευνας. Οι Υ.Δ. εν-
θαρρύνονται από τους επιβλέποντες να συμμετέχουν 
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ενεργά με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και 
με δημοσιεύσεις των ερευνητικών τους δεδομένων 
σε έγκριτα περιοδικά με στόχο τη δημοσιοποίηση της 
ερευνητικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι Επι-
βλέποντες:

i. καθοδηγούν τους Υ.Δ. αναφορικά με τη φύση της 
έρευνας, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τις απαι-
τήσεις της ερευνητικής διαδικασίας στο επίπεδο του 
σχεδιασμού, της ερευνητικής μεθοδολογίας, της βιβλι-
ογραφίας και των πηγών,

ii. διατηρούν επαφή μέσω τακτικών συναντήσεων με 
τους Υ.Δ.

iii. παρέχουν λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τις 
απαιτούμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των διαδοχι-
κών σταδίων της έρευνας

iv. διατηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα κείμενα της 
εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και

ν. φροντίζουν ώστε οι Υ.Δ. να αναπτύξουν το ερευνη-
τικό τους έργο σε μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυ-
χιακού κύκλου σπουδών, σε ημερίδες, συνέδρια, κ.λπ.

Άρθρο 11. 
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής 
Υποψήφιου Διδάκτορα

1. Οι Υ.Δ. οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία. Η διαγραφή Υ.Δ. είναι δυνατή με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται 
και οι ακόλουθοι:

i. Οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής. Λογοκλοπή θε-
ωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς 
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης 
ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά,

ii. Κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας κατά την εκπόνηση της διδακτορικής δια-
τριβής,

 iii. Υποβολή διδακτορικής διατριβής η οποία δεν εί-
ναι αποτέλεσμα εργασίας του ίδιου του Υ.Δ. αλλά άλλου 
ατόμου ή προϊόν αγοράς,

iv. Αξιόποινες πράξεις του Υ.Δ. που έχουν τελεσιδικήσει 
και εκθέτουν ή ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα 
στο οποίο φιλοξενείται,

v. Πλημμελής ανταπόκριση του Υ.Δ. στις ακαδημαϊκές 
του υποχρεώσεις (π.χ. εάν δεν παρουσίασε και δεν υπέ-
βαλε εγγράφως εκθέσεις προόδου της διατριβής του, 
δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα μαθήματα και 
δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα 
εξάμηνα),

vi. Ανεπαρκής επιστημονική πρόοδος του Υ.Δ., η οποία 
τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς αρνητι-
κές εκθέσεις προόδου της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής

νii. Ανεπαρκής ανταπόκριση του Υ.Δ. στις εκπαιδευ-
τικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα,

viii. Άλλη πιθανή σοβαρή αιτία, η οποία σε κάθε περί-
πτωση αφορά τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα και κατά 
περίπτωση εκτιμά η Συνέλευση του Τμήματος,

ix. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον Υ.Δ.

x. Αυτοδικαίως όταν υπερβεί το όριο των πέντε (5) 
ετών ή των επτά (7) μετά από παράταση.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος δίνει τη δυνατότητα 
στον Υ.Δ. να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις από-
ψεις του επί του θέματος.

Άρθρο 12. 
Υποστήριξη και Αξιολόγηση 
Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διατρι-
βής του, ο Υ.Δ. υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης και δη-
μόσιας υποστήριξης της στην Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση και 
ζητά διορθώσεις ή κάθε είδους επιθυμητές αλλαγές. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει 
νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών μηνών, στην οποία θα 
αναλύει τους τρόπους με τους οποίους έχει αντιμετωπί-
σει τις παρατηρήσεις και έχει ενσωματώσει τις υποδείξεις 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
ενδεχόμενης νέας απόρριψης, επαναλαμβάνεται η ίδια 
διαδικασία.

2. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος και ζητά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Στην Επταμελή 
Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν:

• Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται 
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017

• Τέσσερα (4) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 
2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

3. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί μπορούν 
να παρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Από την επταμελή επιτροπή αποκλείονται από τη 
σύσταση της μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγενείς του 
Υ.Δ..

5. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4485/2017, προβλέ-
πονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δη-
μόσιας υποστήριξης της διατριβής, ως εξής: Εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και συγγραφής 
της διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να έχει δημοσι-
ευτεί τουλάχιστον μέρος αυτής:

i. με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) ανακοινώ-
σεις σε συνέδρια με κριτές (πανελλήνια ή διεθνή)

ii. σε τουλάχιστον δύο (2) έγκριτα επιστημονικά περι-
οδικά με σύστημα κριτών (ελληνικά ή διεθνή).

6. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, ο Υ.Δ. στέλνει ηλεκτρονικά στα μέλη της τη 
διατριβή του. Επιπλέον, καταθέτει υπογεγραμμένη στη 
Γραμματεία του Τμήματος τη δήλωση μη προσβολής 
της πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ημερομηνία υποστήριξης 
της διατριβής ορίζεται με πρωτοβουλία του Επιβλέποντα 
σε συνεργασία με τον Υ.Δ. σε διάστημα από έναν μέχρι 
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τρεις μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Διατριβής.

7. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον Υ.Δ. και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσά-
ρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, 
ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδι-
άσκεψη. Ο Υ.Δ. υποστηρίζει προφορικά τη διατριβή του 
και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον Υ.Δ.

8. Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης, η Εξεταστι-
κή Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων και 
κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, 
την πρωτοτυπία, τη μεθοδολογία και τη συμβολή στην 
επιστήμη. Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής 
απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

9. Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται 
με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς 
και η βαθμολογία καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό 
αξιολόγησης της διατριβής.

10. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώ-
ματος νοείται η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της 
διδακτορικής διατριβής.

11. Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή δεν 
εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή, δίνει τεκμηριωμένη 
έκθεση των αδυναμιών και των διορθώσεων που οφεί-
λουν να γίνουν πριν τη νέα υποστήριξη της. Ο Υ.Δ. μπορεί 
να υποβάλλει νέα αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διατριβής μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι μηνών. Εάν 
και κατά τη δεύτερη υποστήριξη της διδακτορικής δια-
τριβής η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή δεν την κρίνει 
ικανοποιητική, ο Υ.Δ. διαγράφεται από το Π.Δ.Σ. χωρίς 
να του απονεμηθεί τίτλος.

12. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας 
των μελών της Επταμελούς Επιτροπής η διατριβή χρή-
ζει διορθώσεων αλλά όχι τόσο καίριων που να κρίνεται 
απορριπτέα, καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτού-
μενες αλλαγές και ο υποψήφιος οφείλει σε προθεσμία 
τριών μηνών να υποβάλλει προς τα μέλη της Επταμελούς 
Επιτροπής την ενημερωμένη έκδοση της διατριβής, συ-
νοδευόμενη από έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρό-
ποι με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις 
της επταμελούς επιτροπής.

13. Εφόσον η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει τις 
παρεμβάσεις ως ικανοποιητικές, συντάσσει σχετική βε-
βαίωση, βαθμολογεί και η διατριβή θεωρείται ως επι-
τυχώς ολοκληρωμένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος και καταχωρείται στον φάκελο 
του υποψηφίου διδάκτορα. Σε αυτή την περίπτωση, ως 
ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος νοεί-
ται η ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης της επταμε-
λούς επιτροπής. Εάν η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει 
τις παρεμβάσεις ως μη ικανοποιητικές, τότε θεωρείται 
ως αρνητική η αρχική κρίση της και ο Υ.Δ. διαγράφεται 
από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του 
απονεμηθεί τίτλος. Στην περίπτωση αυτή, η Επταμελής 
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου τεκμηριώ-

νονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεμβάσεις κρίνο-
νται μη ικανοποιητικές, και το υποβάλλει στη Γραμματεία 
του Τμήματος. Το πρακτικό καταχωρείται στο φάκελο 
του Υ.Δ..

Άρθρο 13. 
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

1. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής, ο Υ.Δ. 
καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος:

i. Αίτηση για αναγόρευση/καθομολόγηση Υ.Δ.
ii. Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος για τη μη 

ύπαρξη εκκρεμοτήτων δανεισμού.
iii. Την τελική διδακτορική διατριβή σε ψηφιακή μορφή
iv. Δύο αντίτυπα σε έντυπη μορφή (ένα για το αρχείο 

του Τμήματος και ένα για τον Επιβλέποντα).
2. Επίσης, καταθέτει τη Διδακτορική Διατριβή στο 

Ιδρυματικό Αποθετήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς 
και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με μέριμνα 
της Γραμματείας ο Υ.Δ. προσκαλείται στην επόμενη 
εκδήλωση αναγόρευσης - καθομολόγησης - απονο-
μής Διδακτορικού Διπλώματος. Η τελετή αναγόρευσης 
και καθομολόγησης ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών 
αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής.

4. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Υ.Δ. 
αδυνατεί να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση, 
προσκαλείται από τη Γραμματεία στην επόμενη εκδή-
λωση αναγόρευσης -καθομολόγησης - απονομής Διδα-
κτορικού Διπλώματος.

5. Η τελετή αναγόρευσης υποψηφίων διδακτόρων 
διενεργείται δύο (2) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος κατ' 
αντιστοιχία με τις τελετές ορκωμοσίας των προπτυχι-
ακών φοιτητών του Τμήματος (Δεκέμβριο και Ιούνιο).

6. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα 
Κοινωνικής Εργασίας ως «Διδακτορικό Δίπλωμα του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής». Η μορφή και το περιεχόμενο του 
Διδακτορικού Τίτλου αποφασίζονται από τη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 14. 
Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου

1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από το 
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, 
εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και 
του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησης του 
και, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι 
το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί 
προϊόν λογοκλοπής.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος δίνει τη δυνατότητα 
στον Υ.Δ. να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις από-
ψεις του επί του θέματος.

3. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά 
από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, η οποία κοινοποι-
είται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
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Άρθρο 15. 
Πνευματικά δικαιώματα

1. Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
διδακτορικής διατριβής, αποβλέπει πρωτίστως στην 
εκπαίδευση του Υ.Δ. και στην απόκτηση ερευνητικής 
εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή του διδακτο-
ρικού τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω σταδιοδρο-
μία του. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της 
φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες και 
πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται 
από ερευνητικές μονάδες και επιστημονικούς υπευθύ-
νους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο 
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

2. Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο 
δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου της διατρι-
βής του, σύμφωνα με το ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Τα 
δικαιώματα που ενδεχομένως προκύψουν από την αξι-
οποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας της διδακτο-
ρικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο και 
στον Επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές 

που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύ-
πτουν μετά το πέρας της Δ.Δ., λόγω της συνέχισης της 
αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο, ανήκουν αποκλει-
στικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της 
έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα αυτά 
μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε 
οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας.

Άρθρο 16. 
Άλλα θέματα

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ρητά από το 
νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει η Συνέλευ-
ση του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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*02059973112180016*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2019-01-14T13:04:11+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




