
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας 
για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συ-
νεπίβλεψη, μεταξύ του Τμήματος Θεάτρου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Institut 
de Recherche en ´Etudes Théâtrales της ´Ecole 
Doctorale Arts et Médias του Πανεπιστημίου 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Γαλλία).

2 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14249 (1)
   Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας για 

εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπί-

βλεψη, μεταξύ του Τμήματος Θεάτρου της Σχο-

λής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Institut 

de Recherche en ´Etudes Théâtrales της ´Ecole 

Doctorale Arts et Médias του Πανεπιστημίου 

Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Γαλλία).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α’ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 (Α΄  134, διόρθωση σφάλματος 
Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση - 
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και 
το  π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

4. Το άρθρο 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα».

6. Το έγγραφο υπό στοιχεία 22879/Ζ1/9-2-2018 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)».

7. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 41931/Ζ1/
13-3-2018 «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Α’ 972).

8. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-
07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809/) 
με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

9. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

10. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. υπ’ αρ. 
10737/5-2-2018 που αφορά στην «Έγκριση Κανονι-
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σμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεάτρου 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.» (Β’ 523) και ιδίως 
του άρθρου 9 του Κανονισμού με τίτλο «Εκπόνηση Δι-
δακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη»

12. Την απόφαση του Τμήματος Θεάτρου (Συνεδρί-
αση υπ’ αρ. 260/14-7-2020) η οποία ενέκρινε το Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για εκπόνηση Διδακτορικών 
Διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ του Τμήματος Θεά-
τρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και του Institut 
de Recherche en Etudes Théâtrales της Ecole Doctorale 
Arts et Médias του Πανεπιστημίου Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3 (Γαλλία).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για εκπόνηση 
Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ του 
Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 
και του Institut de Recherche en ´Etudes Théâtrales της 
´Ecole Doctorale Arts et Médias του Πανεπιστημίου 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Γαλλία).

14. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 3539/9-10-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 23/24-9-2020).

15. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Sorbonne 
Nouvelle - Paris έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ως ομοταγές προς τα Ελληνικά ΑΕΙ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του 
Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για εκπόνηση Διδα-
κτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ του Τμή-
ματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του 
Institut de Recherche en ´Etudes Théâtrales της ´Ecole 
Doctorale Arts et Médias του Πανεπιστημίου Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3 (Γαλλία).

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 15/4727 (2)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-

ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45.

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα».

4. Την υπ’ αρ. 6298/08-05-2020 απόφαση της Επιτρο-
πής Διδακτορικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

5. Την υπ’ αρ. 22/09.12.20 (Θέμα 4ο Έγκριση Κανονι-
σμού Διδακτορικών Σπουδών) απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας.

6. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

7. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανο-
νισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(Β΄ 4889/2020).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές - Στόχος των διδακτορικών
σπουδών

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους 
τομείς των Επιστημών της Υγείας εν γένει, οι οποίοι θα 
έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προ-
αγωγής της επιστήμης, της έρευνας και οδηγούν στην 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

2. Tα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν για τα Τμή-
ματα, τις Σχολές, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, 
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης 
και συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας με έμφα-
ση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που 
συντελείται στο πλαίσιο τους.

3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό 
τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά 
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της 
γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

4. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως αυτός 
καταρτίστηκε με βάση την απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος υπ’ αρ. 22/09-12-2020 εγκρίθηκε από την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16165Τεύχος B’ 1324/05.04.2021

παρούσα Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και των εν ισχύ 
ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών 
σπουδών είναι: 

α) η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
β) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου και ισότιμου ιδρύματος 
της αλλοδαπής. Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να εί-
ναι μεγαλύτερος ή ίσος με «7.0» (επτά). Κατ’ εξαίρεση 
μπορεί να επιτραπεί από το Τμήμα χαμηλότερος του 
επτά βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης και 
ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) ή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 καθώς και απόφοι-
τοι σχολών ή τμημάτων με κύκλο σπουδών διάρκειας 
6 ετών. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα 
πρέπει να είναι:

- Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με 
«8.0» (οκτώ).

- Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή 
ίσος με «55%» και

- Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».
- Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με 

το «Β» των ΗΠΑ.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το Τμήμα χα-

μηλότερος του οκτώ βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης 
τεκμηρίωσης εκ μέρους του Τμήματος.

3. Απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
όπως αυτό τεκμαίρεται από πιστοποιητικό επιπέδου 
B2 της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με τα πρότυ-
πα του ΑΣΕΠ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι 
κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου Αγγλό-
φωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν 
πιστοποιητικό, όπως αυτό αναφέρεται στην προηγού-
μενη παράγραφο, για να τεκμηριωθεί η καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας οι υποψήφιοι εξετάζονται από τριμε-
λή επιτροπή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και 
ορίζεται από τη Συνέλευση. Η απόφαση της επιτροπής 
πρέπει να είναι ομόφωνη.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αίτησης και απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής

1. Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
μπορεί να υποβάλλονται από υποψήφιους χωρίς προ-
κήρυξη θέσης από το Τμήμα σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στη Γραμμα-
τεία, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους, και εξετάζονται από τη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος 2 φορές το χρόνο ήτοι, Οκτώβριο και Μάρ-
τιο, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. 
προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με 
σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών.

3. Στην αίτηση αναγράφονται ο προτεινόμενος τίτλος 
της Διδακτορικής διατριβής, ο προτεινόμενος ως επιβλέ-
ποντας (με την ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του) και η 
γλώσσα συγγραφής της διατριβής.

4. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει:
α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπου-

δών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 
ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟ-
ΑΤΑΠ.

δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

ε. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα απο-
τελεσμάτων εξετάσεων, κ.τ.λ.) γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας.

στ. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής διατρι-
βής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) το οποίο περιέχει του-
λάχιστον τα εξής: α) προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής 
διατριβής (στα ελληνικά και αγγλικά), β) εισαγωγή με 
σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, γ) περιγραφή του 
σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής διατριβής, 
δ) περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, ε) 
προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα, στ) πρωτο-
τυπία του θέματος και προσφορά στην επιστήμη, ζ) εν-
δεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και η) ενδεικτική 
βιβλιογραφία.

ζ. Συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες ΑΕΙ ή 
εργοδότες (τουλάχιστον 2).

η. Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον 
υπάρχουν).

Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδή-
ποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την 
υποψηφιότητά του.
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Άρθρο 6
Εξέταση αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής

1. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπό-
ψη τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 
που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη 
συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μια 
τριμελή Εισηγητική Επιτροπή (αποτελούμενη από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος) ανά κατηγορία αιτήσεων.

2. Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, που αποτελείται 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτουν ευρύτερα πεδία του προγράμματος 
σπουδών, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυ-
ποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε 
συνέντευξη (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη).

3. Στη συνέχεια, υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για 
τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να 
γίνει δεκτός, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα, 
ο οποίος έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει 
υπόψη τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα και 
το υπόμνημα της Εισηγητικής Επιτροπής, εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. 
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης κάποιου υποψηφίου 
ορίζει:

- τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής
- τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

(όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανο-
νισμού), τα οποία πρέπει να έχουν ίδιο ή συναφές γνω-
στικό αντικείμενο με το προς εκπόνηση θέμα και

- τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (Ελληνική ή 
Αγγλική).

5. Τα ονόματα των υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι 
των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και περίλη-
ψη 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 στην 
αγγλική γλώσσα, ενώ επικαιροποιούνται με κάθε αλλαγή.

Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών 
έχουν τα Μέλη Δ.Ε.Π. Τακτικός Καθηγητής α’ βαθμίδας, 
Αναπληρωτή και Επίκουρος Καθηγητής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλου Α.Ε.Ι. της Ελλάδος 
ή του εξωτερικού 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 Ακαδημίας Αθηνών.

2. Ο μέγιστος αριθμός ενεργών διδακτορικών διατρι-
βών προς επίβλεψη για κάθε μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα 
του πρώτου/κύριου επιβλέποντος (ανά πάσα στιγμή) 
ως ακολούθως:

- Μέλος ΔΕΠ, εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 
πλήρη έτη διδασκαλίας σε ΠΜΣ, μπορεί να αναλάβει έως 
τρεις (3) υποψήφιους διδάκτορες.

- Μέλος ΔΕΠ, εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 
πλήρη έτη διδασκαλίας σε ΠΜΣ και έχει επιβλέψει επιτυ-
χώς (ως πρώτος επιβλέπων από την αρχή έως την ολο-
κλήρωση της διατριβής τουλάχιστον μία (1) διδακτορική 
διατριβή, μπορεί να αναλάβει έως πέντε (5) υποψήφιους 
διδάκτορες.

3. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/
στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την 
επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει 
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

4. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
Καθηγητή α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
Καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή 
καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει του-
λάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος από τις τρεις 
πρώτες βαθμίδες.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 
αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης 
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης 
του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ας. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν 
χρέη επιβλέποντος/ας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.

7. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των δι-
δακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος 
απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, 
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

8. Σε περίπτωση προβλήματος συνεργασίας μεταξύ 
του Υποψήφιου Διδάκτορα και του Επιβλέποντος ή της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, το θέμα θα πα-
ραπέμπεται στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος θα 
ορίζει τριμελή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος η 
οποία θα εξετάζει το θέμα και θα υποβάλλει το πόρισμα 
της στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για κρίση.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια - Αναστολή φοίτησης

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδα-
κτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 
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ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να 
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση 
του/της υποψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται 
κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το ελάχιστο χρονικό όριο 
απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα 
τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απο-
φασίσει την αναστολή της φοίτησης του υποψήφιου 
διδάκτορα για χρονικό διάστημα ενός ή δύο ακαδη-
μαϊκών εξαμήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής του. Άδεια 
αναστολής φοίτησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων μπορεί να χορηγείται 
εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας επικαλείται σοβαρούς 
και τεκμηριωμένους λόγους. Το χρονικό αυτό διάστημα 
αναστολής φοίτησης δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό 
χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Διαδικασία αξιολόγησης προόδου κατά την εκπόνηση 
της έρευνας/διατριβής

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία 
με τον υποψήφιος/α υποβάλει στο τέλος Οκτωβρίου 
κάθε ημερολογιακού έτους, αφού συμπληρωθεί ένας 
χρόνος από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, έκθεση προόδου με ευθύνη του επιβλέπο-
ντα καθηγητή. Στην έκθεση προόδου ο/η υποψήφιος/α 
παρουσιάζει τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια του έτους 
και την προβλεπόμενη πορεία του στο επόμενο έτος ή 
έτη. Η έκθεση προόδου συνυπογράφεται από τον επιβλέ-
ποντα και από τα δύο (2) μέλη της Συμβουλευτικής και 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τυχόν δικά τους σχόλια, 
κατατίθεται στη Γραμματεία και εγκρίνεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος.

Άρθρο 9
Δικαιώματα/παροχές και υποχρεώσεις
υποψηφίων διδακτόρων

1. Δικαιώματα/Παροχές
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη 

ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δι-
καιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους 
φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζο-
νται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη 
μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, 
διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρή-
σης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών 
βιβλιοθηκών (άρθρο 40, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

2. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
3. Υποχρεώσεις:
- Οι ΥΔ υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά 

ακαδημαϊκό έτος (παρ. 2 άρθρου 45 του ν. 4485/2017).

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και 
υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής είναι οι ΥΔ να 
έχουν:

α) τουλάχιστον μία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της Διατριβής σε εθνικό ή διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά με κριτές ή σε περιοδικά με Impact 
Factor (I.F.).

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες, κάθε έτος, παρουσιάζουν 
προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό 
υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του δι-
ατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια 
επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή 
και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικό φά-
κελο του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 40 του ν. 4485/2017).

4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα 
διεξαγωγής μέρους της έρευνας τους σε άλλο ίδρυμα/
ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

5. Οι ΥΔ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συ-
νέδρια/ημερίδες/εργαστήρια.

6. Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαι-
δευτική διαδικασία.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να συμμετέχει σε 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμή-
ματος υπό την εποπτεία του επιβλέποντος καθηγητή 
καθώς επίσης μπορεί να συνεπικουρεί στη διδασκαλία 
μαθημάτων του γνωστικού του αντικειμένου (εργαστή-
ρια, φροντιστήρια, εργασίες), μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης.

Ο υποψήφιος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών και μέχρι την προφορική υποστήριξη της δια-
τριβής του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής (με τη φυσική του παρουσία) ως εξής: 
α) συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
τμήματος στο προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος 
για τουλάχιστον δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15) ώρες 
ανά εβδομάδα, β) συμμετοχή στις επιτηρήσεις κατά τις 
εξεταστικές περιόδους στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων που εκπονεί 
το τμήμα. Υποχρεούται να ενημερώνεται με δική του 
ευθύνη για το πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη 
Γραμματεία του Τμήματος σε κάθε εξεταστική περίοδο. 
Σε περίπτωση κωλύματος, οφείλει να βρει αντικαταστά-
τη και να ενημερώσει το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. για το 
όνομα αυτού που θα τον αντικαταστήσει.

Άρθρο 10
Εκπόνηση διατριβής

1. Μετά από την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε άλ-
λων προϋποθέσεων και υποχρεώσεων εκ μέρους του 
υποψήφιου διδάκτορα, το διδακτορικό πρόγραμμα 
εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η 
Διδακτορική διατριβή πρέπει να αποτελεί μία σημαντική 
συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

2. Με ευθύνη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτρο-
πής, κατατίθεται εντός τριμήνου από την αποδοχή του/
της ΥΔ από το Τμήμα (ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης 
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Τμήματος) στη Γραμματεία του Τμήματος το ακριβές 
θέμα της Διδακτορικής Διατριβής.

3. 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 Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο 
έναρξης της Διδακτορικής Διατριβής.

4. 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 
Διδακτορικής Διατριβής.

5. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής 
είναι η Ελληνική ή η Αγγλική, όπως προβλέπεται στο άρ-
θρο 6 του παρόντος κανονισμού. Όταν η γλώσσα συγ-
γραφής είναι η Ελληνική συμπεριλαμβάνεται εκτενής 
περίληψη στην Αγγλική γλώσσα, η οποία περιγράφει 
τον σκοπό, τη μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα 
της Διδακτορικής Διατριβής.

6. Η Διδακτορική διατριβή και η περίληψή της κατα-
τίθενται στην Βιβλιοθήκη του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος και αναρτάται στο ψηφιακό αποθετήριο 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Αντίγραφο 
της διδακτορικής διατριβής αποστέλλεται στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης για δημοσίευση στο Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών διατριβών.

Άρθρο 11
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με
συνεπίβλεψη

1. Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι δυνατό να συνεργά-
ζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα και 
Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπερι-
λαμβανομένων των Ερευνητικών κέντρων της Ακαδημί-
ας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση Διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία 
εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., 
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας που καταρτίζεται.

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. Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι δυνατό επίσης να συ-
νεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή 
Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την 
εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθο-
ρίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση Διδα-
κτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα 
ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτού-
τα της αλλοδαπής (παρ. 3 άρθρο 43 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 12
Αξιολόγηση διδακτορικής διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτο-
ρικής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλ-
λει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια 
της Γραμματείας του Τμήματος, προκειμένου να λάβει 
χώρα δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της, η οποία 
θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση 
του/ης υποψηφίου διδάκτορα ότι στη διδακτορική του/
ης διατριβή δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής. Το 
σχετικό έντυπο παρέχεται από τη Γραμματεία.

2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος ενυπόγραφη βεβαίωση από 
τον επιβλέποντα καθηγητή ότι έχουν τηρηθεί πλήρως οι 
υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητι-
κή Έκθεση προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία 
περιλαμβάνει:

α. Διαπίστωση ότι ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει 
τις ερευνητικές του/ης υποχρεώσεις. 

β. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του/ης υποψήφιου 
διδάκτορα.

γ. Κατάλογο δημοσιεύσεων του/ης υποψηφίου.
δ. Συνοπτικό περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής 

(από 500 έως 1.000 λέξεις). 
ε. Τεκμηρίωση της πρωτότυπης επιστημονικής συνει-

σφοράς.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει 

την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της 
δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώ-
σεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθε-
ση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτρο-
πή για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα 
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 
39 παρ. 2β’ εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδα-
κτορική διατριβή. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, 
στην Εισηγητική Έκθεση που συντάσσει, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, έχει δικαίωμα πρότα-
σης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
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5. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν 
τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής εκτός από τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση 
της Συνέλευσης (σύμφωνα με την του άρθρο 41 του 
ν. 4485/2017) αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που 
πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 39 του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017. 
Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να 
συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής.

6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον υποψήφιο διδάκτορα, περίπου επί ημίωρο ενώπιον 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία 
της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική 
παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις 
των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με 
τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από 
το ακροατήριο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, 
ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί. Η εξεταστική επιτροπή συ-
νεδριάζει 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 πέντε (5) 
τουλάχιστον από τα μέλη της.

9. Η έγκριση και βαθμολόγηση του/ης υποψηφίου/ας 
διδάκτορα βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό, που συ-
ντάσσει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. Το πρακτικό 
υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία 
της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμμα-
τείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά 
την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων με-
λών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και πέμπτο 
μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος 
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (παρ. 18  άρθρου 
39 του ν. 4186/2013).

10. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται με 
έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: «Άριστα», 
«Λίαν Καλώς», «Καλώς». Με την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας αξιολόγησης, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει 
και υπογράφει σχετικό πρακτικό έγκρισης της διατριβής, 
το οποίο διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήμα-
τος, προκειμένου να αναγορευθεί ο/η Διδάκτορας και να 
απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα.

11. Σε περίπτωση που η Επταμελής Επιτροπή κρίνει ότι 
η Διατριβή χρήζει διορθώσεων π.χ. πλειοψηφία μελών, 
δίνεται προθεσμία ενός ή τριών μηνών υποβολής της Δι-
ατριβής με διορθώσεις. Ο/Η Επιβλέπων/ούσα καταθέτει 
βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος υπέβαλε τη διατριβή με τις 
προσθήκες/αλλαγές. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
δεν προβεί στις απαραίτητες αλλαγές θεωρείται ότι η 

διαδικασία της κρίσης δεν ολοκληρώθηκε και ο/η ΥΔ 
πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση του/της, εφόσον δεν 
υπερβεί συνολικά τα 6 έτη.

Άρθρο 13
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

1. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει και 
καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημό-
σια Συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του/της υπο-
ψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει 
υπόψη της Συνέλευσης του Τμήματος το πρακτικό, που 
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδα-
κτορικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και 
καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας ως Διδάκτορα 
του τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης 
ή ο/η Αντιπρύτανης.

2. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδά-
κτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της 
Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης 
Επιτυχούς Αποπεράτωσης.

4. Στον/στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδα-
κτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογρά-
φεται από τον/την Πρύτανη, και τον/την Πρόεδρο του 
Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος.

5. Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει στη Βιβλιο-
θήκη - Κέντρο Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου Ελλάδος, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
όπου αλλού απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, 
αντίγραφα της διδακτορικής του διατριβής.

Άρθρο 14
Διαγραφή υποψήφιου/ας διδάκτορα

1. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγη-
ση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να 
εισηγηθεί τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα εάν:

- Η πρόοδος του κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη.
- Έχει αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης 

της διατριβής.
- Δεν υποβάλλει ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετι-

κά με την πρόοδο της διατριβής του.
- Υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

- Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής 
του/της, υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δί-
καιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993, όπως 
ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις περί εννόμου προ-
στασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις κατόπιν από-
φασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις κείμενες 
διατάξεις.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16170 Τεύχος B’ 1324/05.04.2021

- Έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

- Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψήφιων δι-
δακτόρων.

Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από εισήγηση κατά πλειοψηφία της τρι-
μελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο/Η υποψήφιος/α 
διδάκτορας έχει δικαίωμα να παραστεί στη Συνέλευση 
πριν την τελική απόφαση διαγραφής και να εκθέσει τις 
απόψεις του/της ή να υποβάλει σχετικό υπόμνημα.

Άρθρο 15
Υποτροφίες

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να 
προβλέπουν την παροχή υποτροφιών (με ή χωρίς αντί-
στοιχη παροχή επικουρικής εργασίας) βάσει ακαδημα-
ϊκών ή άλλων κριτηρίων, τα οποία αποφασίζει η Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της 

Συγκλήτου και του/της Πρυτάνεως, όπου αυτοί αναφέ-
ρονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού, αναλαμβά-
νει η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος και ο/η Πρόεδρος αυτής αντίστοιχα, άρ-
θρο 12 του ν. 4610/2019. Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει 
στο μέλλον, το οποίο δεν καλύπτεται από τον παρόντα 
Κανονισμό, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Διοι-
κούσας Επιτροπής, μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Μετά την 
αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος τα αντίστοιχα ζητήματα τα διαχειρίζεται 
η Σύγκλητος, όπως προβλέπεται από τον ν. 4485/2017.

Άρθρο 17
Ισχύς του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2021
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