
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 77772 
   Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, 

τ.Α’): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, 
τ.Α’): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α 
του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, 
τ.Α’): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και 
ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45.

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, 
τ.Α’): «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/
13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.’) διαπιστωτική πράξη της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το: «Διο-
ρισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4)Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/
15-10-2019, τ.Β’) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του 
Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής», καθώς και τη διόρθωση σφάλματος αυτής 
(Φ.Ε.Κ. 4064/7-11-2019, τ.Β’).

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανα-
συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

9. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Διδακτορι-
κών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: 
ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΠΤΥ).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθ. 4/09-10-2019 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, σχετικά 
με την «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» 
του Τμήματος.

11. Την πράξη 6/10-12-2019 (Θέμα 23ο) της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

1. Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας εγκρίθηκε από την 4η/ 
09.10.2019 Συνέλευση του Τμήματος και εξειδικεύει τα 
προβλεπόμενα από το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017 
τ.Α’), με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του συγκεκριμέ-
νου ερευνητικού πεδίου και τους στόχους ποιότητας του 
Τμήματος.

2. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάτα-
ξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017, καταρτίζεται 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται 
από την Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του 
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τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας θεραπεύει και 
προάγει την έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο της Δη-
μόσιας Υγείας αναπτύσσοντας συνέργειες με Τμήματα 
άλλων Σχολών θετικών ή και θεωρητικών επιστημών.

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) ή ο 
πτυχιούχος Τμήματος με δέκα (10) εξάμηνα σπουδών 
(intergrated master, άρθ. 46 του ν. 4485/2017).

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός μη κάτο-
χος Δ.Μ.Σ. ως υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) εφόσον δια-
θέτει αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, υψηλής 
ποιότητας επιστημονικό ή/και ερευνητικό έργο, το οποίο 
συνίσταται σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσι-
τεχνία, ή/και ερευνητική εμπειρία σε αναγνωρισμένου 
κύρους ερευνητικά εργαστήρια. Στην περίπτωση αυτή 
ο υποψήφιος υποχρεούται να περατώσει έναν αριθμό 
επιπρόσθετων μαθημάτων, τα οποία ορίζονται από τη 
Συνέλευση στο πλαίσιο του Π.Π.Σ ή των Π.Μ.Σ. του Τμή-
ματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 3 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1. Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας μπορεί να 
προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, υποτρό-
φων ή όχι. Οι σχετικές προκηρύξεις θα δημοσιοποιούνται 
δια του ημερησίου τύπου και δια αναρτήσεως στους δια-
δικτυακούς τόπους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι δια-
δικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υπο-
ψήφιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις 
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρω-
σης των διατριβών, πρέπει να μνημονεύονται ρητά στις 
σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών 
του παρόντος άρθρου μπορεί, βάσει της προκήρυξης, 
να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από 
εκείνα που προβλέπονται στον ν. 4485/2017 και τον πα-
ρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4
Διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής

1. Πριν από την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδα-
κτορικής διατριβής, ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί 
το θέμα της διατριβής, να συνταχθεί το ερευνητικό πρω-
τόκολλο και να διασφαλιστούν οι πόροι και οι τεχνικές 
δυνατότητες εκπόνησης της διατριβής.

2. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του 
υποψηφίου προσυπογράφεται από τον προτεινόμενο 
επιβλέποντα και υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμή-
ματος κατά την διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και 
ειδικότερα κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

3. Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και εκτός των ανω-
τέρω ημερομηνιών σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως στην 
περίπτωση προκήρυξης ερευνητικών προγραμμάτων ή 
διδακτορικών υποτροφιών με προθεσμίες λήξης που δεν 
καλύπτονται από τις ανωτέρω ημερομηνίες, και μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συ-
ντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο στα προβλεπόμενα 
έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του Τμήμα-
τος. Υποβάλλεται δε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Η αίτηση συνο-
δεύεται υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα:

i. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δι-
αβατηρίου.

ii. Αντίγραφο πτυχίου (πρώτου κύκλου σπουδών). Στην 
περίπτωση αποφοίτων ξένων πανεπιστημίων συνυπο-
βάλλονται τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομο-
θεσία έγγραφα αναγνώρισης του πτυχίου.

iii. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
iv. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΔΜΣ). Στην περίπτωση αποφοίτων Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ξένων πανεπιστημίων συνυ-
ποβάλλονται τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομο-
θεσία έγγραφα αναγνώρισης του ΔΜΣ.

v. Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ.
vi. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσ-

σας η άλλης δόκιμης επιστημονικής γλώσσας (αντίστοιχο 
τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-
θειας επιπέδου Β2). Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώ-
σει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτε-
ρικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως 
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. 
Εφόσον δεν πιστοποιείται η γλωσσομάθεια από ανάλο-
γα έγγραφα, βεβαιώνεται από την Τριμελή Επιτροπή με 
βάση άλλα αξιόπιστα στοιχεία που να πιστοποιούν την 
δυνατότητα πρόσβασης στην διεθνή βιβλιογραφία και 
να διασφαλίζουν την επιστημονική επικοινωνία.

vii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
viii. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (άρθρο 38 του 

ν. 4485/2017) - Ερευνητικό πρωτόκολλο. Το συνοπτικό 
σχέδιο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα 
διδακτορικής διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας 
που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά απο-
τελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία.

ix. Σύντομη περίληψη του σχεδίου στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που η διδακτορική 
διατριβή γραφεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, 
ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει επίσης εκτενή πε-
ρίληψη της στην ελληνική γλώσσα. Εάν δε η γλώσσα 
συγγραφής δεν είναι ούτε η αγγλική, τότε ο υποψήφιος 
διδάκτορας υποβάλλει επιπλέον εκτενή περίληψη της 
στην αγγλική γλώσσα.
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x. Άδεια της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του 
Τμήματος ή άλλου τυχόν εμπλεκόμενου φορέα, όπου 
απαιτείται.

5. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συνο-
δεύεται από βεβαίωση του προτεινόμενου ως επιβλέπο-
ντα καθηγητή μέλους ΔΕΠ, στην οποία:

i. Δηλώνονται τα Εργαστήρια του Τμήματος ή άλλων 
ιδρυμάτων που θα εμπλακούν, με οποιονδήποτε τρόπο, 
στην εκπόνηση της διατριβής.

ii. Όταν ο προτεινόμενος ως επιβλέπων καθηγητής (μέ-
λος ΔΕΠ) δεν είναι ο ίδιος διευθυντής του Εργαστηρίου 
όπου θα εκπονηθεί η διατριβή, η βεβαίωση προσυπο-
γράφεται από τον αντίστοιχο Διευθυντή Εργαστηρίου.

iii. Η βεβαίωση προσυπογράφεται, επίσης, από τους 
Διευθυντές των Εργαστηρίων του Τμήματος ή άλλων 
ιδρυμάτων που ενδεχομένως θα συνεργαστούν άμεσα 
για την εκπόνηση της διατριβής, ή από τα οποία απλώς 
θα συλλέγει υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκ-
πόνηση της διατριβής, όπως δηλώνεται στη βεβαίωση.

iv. Δηλώνεται η προέλευση του απαιτούμενου βιολο-
γικού υλικού (ασθενείς και μάρτυρες, πειραματόζωα, μη 
εμπορικά διαθέσιμες κυτταρικές σειρές κ.ά.).

v. Δηλώνεται αν, από το ερευνητικό πρωτόκολλο και 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της βιοϊατρικής 
έρευνας και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική 
νομοθεσία, προβλέπεται άδεια της Επιτροπής Ηθικής 
και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

vi. Δηλώνεται ότι υποχρεωτικά ο υποψήφιος θα παρα-
κολουθήσει επιτυχώς μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας. 
Η παρακολούθηση του μαθήματος πραγματοποιείται 
χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

vii. Βεβαιώνεται ότι έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμε-
νοι οικονομικοί πόροι.

viii. Βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης 
τεχνολογίας για τους σκοπούς της διατριβής.

ix. Δηλώνεται αν η διατριβή θα εκπονηθεί στο πλαίσιο 
κάποιου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμ-
ματος.

x. Δηλώνεται αν ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει υπο-
τροφία για την εκπόνηση της διατριβής του.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγι-
σμένους από τους συντάξαντες. Η μία τουλάχιστον από 
τις επιστολές πρέπει να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό 
χώρο.

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

8. Η τυπική πληρότητα των αιτήσεων και των δικαιο-
λογητικών, σύμφωνα με την νομοθεσία και τον παρόντα 
κανονισμό, ελέγχεται από την Γραμματεία, η οποία στην 
συνέχεια διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο στην Συνέλευση 
του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση 
την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει 
μια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε 
τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα 
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους 

σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στην Συνέλευση του 
Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφο-
νται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή 
δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος 
επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον 
υποψήφιο.

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει τη γνώμη 
του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το 
υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην περί-
πτωση έγκρισης της αίτησης ορίζει τον Επιβλέποντα και 
τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του παρό-
ντος Κανονισμού. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και 
η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

9. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής και έκδοσης 
κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος.

10. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των 
επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη 
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευ-
τικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - 
Ερευνητικό πρωτόκολλο (ΠΔΔ-ΕΠ)

1. Το ΠΔΔ-ΕΠ συντάσσεται σύμφωνα με τους διεθνώς 
κρατούντες κανόνες της έρευνας και τον Κώδικα Δεοντο-
λογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εκπόνησης διδακτο-
ρικής διατριβής.

2. Το ΠΔΔ-ΕΠ συντάσσεται στη γλώσσα στην οποία γί-
νεται, επίσης, η ανάπτυξη της διατριβής κατά την τελική 
αξιολόγηση και σε μία δεύτερη γλώσσα αν επιθυμεί ο 
υποψήφιος και το εγκρίνει η Συνέλευση.

3. Η συγγραφή του ΠΔΔ-ΕΠ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε 
η αξιολόγησή του να είναι εφικτή από μη αυστηρά εξειδι-
κευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιστήμονες.

4. Ο τίτλος πρέπει να είναι σαφής και περιεκτικός, αλλά 
και αρκούντως γενικός, ώστε να επιδέχεται εξειδίκευ-
σης σύμφωνα με αλλαγές που ενδεχομένως θα υπαγο-
ρευθούν από την πορεία υλοποίησης του ερευνητικού 
πρωτοκόλλου.

5. Η καταγραφή της υπάρχουσας επί του θέματος γνώ-
σης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:

i. να τεκμηριώνεται με παράθεση των αντίστοιχων βι-
βλιογραφικών παραπομπών, 

ii. να απορρέουν αβίαστα τα επιστημονικά ερωτήματα, 
με τα οποία θα ασχοληθεί η διατριβή.

6. Η ερευνητική υπόθεση, οι γενικοί και οι τυχόν επι-
μέρους στόχοι του ερευνητικού πρωτοκόλλου πρέπει να 
παρουσιάζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια.

7. Η μεθοδολογία έρευνας που θα ακολουθηθεί για 
την προσέγγιση των στόχων του πρωτοκόλλου, κα-
θώς και οι στατιστικές μέθοδοι που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των δεδομένων, 
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πρέπει να παρουσιάζονται ως κατάλληλες γι’ αυτό το 
σκοπό και ότι μπορεί να οδηγήσουν σε έγκυρα συμπε-
ράσματα. Ειδικότερα:

i. Αναγράφεται το είδος της έρευνας. 
ii. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι οι μέθοδοι και οι 

τεχνικές, που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν, είναι 
κατάλληλες για την κάλυψη των ερευνητικών στόχων, 

iii. Στα πειραματικά πρωτόκολλα, περιγράφονται οι 
τεχνικές που θα εφαρμοστούν και διευκρινίζεται ποιες 
από αυτές θα εφαρμόσει ο υποψήφιος και ποιες θα διε-
νεργηθούν από άλλους και ποιους, 

iv. Η περιγραφή των τεχνικών πρέπει να είναι λεπτομε-
ρής (όργανα, υλικά, διαχείριση δειγμάτων, πειραματικά 
βήματα κ.ά.), ώστε να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει δι-
απιστώσει και επιλύσει, σε θεωρητικό τουλάχιστον επί-
πεδο, τα σημαντικότερα προβλήματα, που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

8. Το βιολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, περι-
γράφεται με ακρίβεια, καθώς και οι πηγές προέλευσης 
του. Αν απαιτείται, παρατίθεται ανάλυση ισχύος και αι-
τιολογούνται τυχόν αναμενόμενες παρεκκλίσεις από το 
προβλεπόμενο μέγεθος του δείγματος.

9. Γίνεται ακριβής αναφορά των προβλέψεων της 
διεθνούς ερευνητικής πρακτικής και της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες απορρέουν από τη 
χρήση του συγκεκριμένου υλικού και την εφαρμογή 
συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

10. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πειραματόζωων 
θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία. Σε 
περίπτωση συμμετοχής ασθενών ή υγιών μαρτύρων από 
τους οποίους θα γίνει λήψη ή όχι βιολογικού υλικού ή θα 
συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές ή σε επιδημιολογικές 
μελέτες ή σε κάθε άλλου είδους έρευνα, θα πρέπει να 
τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία.

11. Περιγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. 
συγκατάθεση) και τα αρμόδια επιστημονικά ή κρατικά 
όργανα, από τα οποίους έχει ή πρόκειται να ζητηθεί η 
προβλεπόμενη άδεια. Στην αντίθετη περίπτωση ανα-
γράφεται ρητά ότι δεν απαιτούνται ανάλογες ενέργειες.

12. Περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 
η σημασία τους, πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να παρε-
μποδίσουν την προβλεπόμενη εξέλιξη του ερευνητικού 
πρωτοκόλλου, καθώς και οι εναλλακτικές προτάσεις που 
υπάρχουν για την αντιμετώπιση τους.

Άρθρο 6
Παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων

1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί θα 
πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μάθημα Μεθοδο-
λογίας Έρευνας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει επιτυχώς επιπλέον μαθήματα των 
ΠΜΣ ή εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία εμπίπτουν στο 
ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής, κατόπιν 
υπόδειξης του Τομέα στον οποίο εκπονείται η διδακτο-
ρική διατριβή.

3. Η επιτυχής παρακολούθηση των παραπάνω μαθη-
μάτων επιβεβαιώνεται με βεβαιώσεις των υπευθύνων 
των μαθημάτων οι οποίες υποβάλλονται στη Γραμματεία.

Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του 
οικείου ή άλλου ΑΕΙ 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 Ιατροβιολογι-
κών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017.

2. Η επίβλεψη διδακτορικής διατριβής του Τμήματος 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής από μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ερευνητή προ-
ϋποθέτει αιτιολογημένη τεκμηρίωση και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος και σε καμία περίπτωση δεν 
υποδηλώνει συνεπίβλεψη, όπως αυτή ορίζεται στο άρ-
θρο 17 του παρόντος κανονισμού.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτει-
νόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ Α’ βαθμίδας, 
Αναπληρωτή και Επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ 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 (αρθρ. 39 ν. 4485/2017). 
Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα 
(1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου 
Τμήματος.

4. Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5)- 
μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων - υποψή-
φιους διδάκτορες.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις αναθέτει σε άλλον την 
επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμε-
νες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου 
διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, 
διαφορετικά αναθέτει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα 
δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υπο-
ψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπονται από 
κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου.

6. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή 
Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανή-
κει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
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Άρθρο 8
Παρακολούθηση εκπόνησης

1. Για την παρακολούθηση της εκπόνησης της διδα-
κτορικής διατριβής και την καθοδήγηση του υποψηφίου 
είναι υπεύθυνοι ο επιβλέπων καθηγητής και τα άλλα δύο 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, έως τέλος Μα-
ΐου ή έως τέλος Νοεμβρίου (ανάλογα με την ημερομηνία 
έναρξης των διδακτορικών σπουδών), παρουσιάζει προ-
φορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 
ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετι-
κά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Ακο-
λούθως η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει 
ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου ή 
έως τέλος Δεκεμβρίου. Ειδικότερα στην Έκθεση περιγρά-
φεται η πρόοδος που έχει υπάρξει στην θεωρητική πλαι-
σίωση του υπό διερεύνηση θέματος, στον μεθοδολογικό 
σχεδιασμό της έρευνας, στην συλλογή και ανάλυση των 
ευρημάτων καθώς και οι ήδη κατακτημένοι στόχοι.

3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει αιτιο-
λογημένα στην Έκθεση Προόδου εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός 
ή όχι να συνεχίσει την διδακτορική του διατριβή. Εάν η 
Τ.Σ.Ε. κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει την διδακτορική 
του διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του. Εάν 
η Τ.Σ.Ε. κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει πρό-
οδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει την διδακτορική 
του διατριβή, προτείνει στην Συνέλευση του Τμήματος 
την διαγραφή του. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς 
και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα η την τριμελή 
επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον 
ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

4. Ο υποψήφιος υποχρεούται να τηρεί αρχείο της δια-
τριβής του, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκπό-
νηση της (π.χ. πρωτόκολλα εργαστηριακών μεθόδων, 
αρχείο πειραμάτων, φάκελοι αποτελεσμάτων, έγγραφα 
συγκατάθεσης ασθενών, άδειες επιτροπών δεοντολογίας 
κ.λπ.), το οποίο να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της 
Συνέλευσης ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίως εξουσιο-
δοτημένου για τον έλεγχο της καλής ερευνητικής πρα-
κτικής, επιστημονικού ή κρατικού φορέα.

5. Τα Εργαστήρια οφείλουν να συμπεριλάβουν στο 
εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα συνεδρίες παρουσία-
σης της προόδου των διδακτορικών διατριβών, με στό-
χο αφενός τη διαφάνεια και τη διάχυση των σχετικών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και αφετέρου την έκθεση 
των υποψηφίων στον ανοικτό επιστημονικό διάλογο. 
Οι παρουσιάσεις αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες 
Εκθέσεις Προόδου.

6. Ο υποψήφιος συμμετέχει στο προπτυχιακό ή με-
ταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος με 
έργο που προτείνεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή και 
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και το οποίο 
συνεκτιμάται κατά την τελική αξιολόγηση και κρίση της 
διατριβής του.

7. Στην Έκθεση Προόδου παρουσιάζεται αναλυτική 
περιγραφή του έργου που παρήγαγε ο υποψήφιος κατά 
το διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία έγκρι-
σης της αίτησης του από τη Συνέλευση ή υποβολής της 
προηγούμενης Έκθεσης. Ειδικότερα:

i. Καταγράφεται η αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμοτή-
των που είχαν δηλωθεί στην αίτηση εκπόνησης της 
διατριβής, όπως π.χ. η αντιμετώπιση θεμάτων ηθικής 
και Ηθικής και Δεοντολογίας με την εξασφάλιση των 
αντίστοιχων αδειών χρήσης βιολογικού υλικού, αλλαγή 
των μαθημάτων ΠΜΣ που είχαν δηλώσει ότι θα παρα-
κολουθήσουν οι μη κάτοχοι ΔΜΣ κ.ά. 

ii. Αναφέρεται η τήρηση του ερευνητικού πρωτο-
κόλλου. Τυχόν παρεκκλίσεις που υπαγορεύθηκαν από 
προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί, από ασυμφω-
νία των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα αναμενόμενα, 
από εξελίξεις του θέματος που δημοσιεύθηκαν εν τω 
μεταξύ ή από άλλους λόγους, αιτιολογούνται ανάλογα 
και περιγράφονται οι συνέπειες τους στην εξέλιξη της 
έρευνας, 

iii. Γίνεται συνοπτική περιγραφή των μέχρι στιγμής 
αποτελεσμάτων και συνυποβάλλονται τυχόν ανακοι-
νώσεις ή δημοσιεύσεις, 

iv. Αναφέρονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
στις οποίες ενδεχομένως συμμετείχε ο υποψήφιος, στο 
πλαίσιο του αντικειμένου της διατριβής του. 

v. Αναφέρεται η απόδοση του σε εκπαιδευτικό έργο 
που τυχόν τού έχει ανατεθεί, 

vi. Αναφέρεται η πρόοδος της συγγραφής της διατριβής.
8. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής, προκύψουν απρόβλεπτα προ-
βλήματα στην ερευνητική διαδικασία, τα οποία καθι-
στούν αδύνατη την ολοκλήρωση της εντός του μέγιστου 
χρόνου εκπόνησης, όπως καθορίζεται από τον παρόντα 
κανονισμό, στην αντίστοιχη Έκθεση Προόδου δηλώνεται 
ο προβλεπόμενος χρόνος παράτασης της εκπόνησης, 
σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 10, παρ. 2.

9. Στην τελευταία Έκθεση Προόδου: 
i. Όπου κριθεί σκόπιμο εξειδικεύεται ο οριστικός τίτλος 

της διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του τίτλου που 
είχε προσδιοριστεί στην αίτηση εκπόνησης και στο ερευ-
νητικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 
5, παρ. 4. Η εξειδίκευση εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη να προσδιορίσει 
αν είναι εξειδίκευση ή αλλαγή θέματος. Στην τελευταία 
περίπτωση θα ισχύσουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9. 

ii. Δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει 
το ερευνητικό μέρος της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 9
Αλλαγή θέματος της διατριβής 
ή μελών της Τριμελούς Επιτροπής

1. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής 
κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της, υπό την έννοια της 
αλλαγής του ερευνητικού αντικειμένου, συνεπιφέρει την 
εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με 
ενδεχόμενη αντικατάσταση του Επιβλέποντος και των 
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής 
επιτρέπεται μόνον εφάπαξ για κάθε συγκεκριμένο υπο-
ψήφιο και μόνο σε εξαιρετικές και σαφώς αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.

3. Η αίτηση αλλαγής του θέματος της διδακτορικής 
διατριβής συνοδεύεται από νέο ερευνητικό πρωτόκολλο 
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και ακολουθείται η ίδια διαδικασία ως επί της πρώτης 
κατάθεσης της αίτησης.

4. Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται επανέναρξη του 
χρόνου διάρκειας της διατριβής.

5. 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.

Εκτός από τα προβλεπόμενα του άρθρου 7, που αφο-
ρούν στον επιβλέποντα, η Συνέλευση μπορεί να αντικα-
ταστήσει μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτρο-
πής, αν αυτό εκλείψει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα του 
μέλους ΔΕΠ (πλην της περίπτωσης συνταξιοδότησης) ή 
αιτιολογημένα αδυνατεί να τελέσει τα καθήκοντά του.

Άρθρο 10
Διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη 
(ελάχιστη διάρκεια) από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έως και πέντε (5) 
ημερολογιακά έτη.

2. Χρήση του δικαιώματος παράτασης του μέγιστου 
χρόνου εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μπορεί 
να γίνει για λόγους ανυπέρβλητων προβλημάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την ερευνητική διαδικα-
σία και τα οποία περιγράφονται στην αντίστοιχη Έκθε-
ση Προόδου. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως και 
δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ανώτατος χρόνος απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) ημερολογιακά έτη.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται να αναστεί-
λουν τις σπουδές τους σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. 
στράτευση, σοβαρή ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί 
λόγοι, ειδικοί επαγγελματικοί λόγοι). Ο χρόνος της ανα-
στολής δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα δύο (2) έτη και η 
αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την έγγραφη σύμφω-
νη γνώμη του επιβλέποντα. Το διάστημα της αναστολής 
δεν συμπεριλαμβάνεται στους χρόνους προθεσμίας των 
σπουδών. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Υ.Δ. 
είναι ανενεργός και δεν επωφελείται των δικαιωμάτων 
και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφι-
ους διδάκτορες.

Άρθρο 11
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής 
Υποψήφιου Διδάκτορα

1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η διαγραφή Υ.Δ. είναι δυ-
νατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά 
από αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για την διαγραφή 
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

i. Όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή.
ii. Η παραβίαση των καθιερωμένων αρχών της εμπι-

στευτικότητας αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία 

του Εργαστηρίου στο οποίο εκπονεί την διατριβή του, 
ως και κάθε παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

iii. Αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσιδικήσει και 
εκθέτουν ή ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο.

iv. Πλημμελής ανταπόκρισή του στις ακαδημαϊκές 
υποχρεώσεις (π.χ. εάν δεν υπέβαλε εγγράφως αναλυ-
τικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής για την πρόοδο της διατριβής του, δεν παρα-
κολούθησε τα προβλεπόμενα μαθήματα και δεν διεξή-
γαγε έρευνα για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα)

v. Ανεπαρκής επιστημονική του πρόοδος, η οποία 
τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς αρνητι-
κές εκθέσεις προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

vi. Ανεπαρκής ανταπόκρισή του στις εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.

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

viii. Αυτοδικαίως όταν ό ίδιος υποβάλει αίτηση δια-
γραφής.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος δίνει την δυνατότητα 
στον Υ.Δ. να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς τις απόψεις 
του επί του θέματος.

Άρθρο 12
Συγγραφή

1. Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής συντάσσεται, 
σύμφωνα με τους κρατούντες επιστημονικούς κανόνες. 
Σε κάθε περίπτωση, για λόγους αποδελτίωσης, η διατρι-
βή συνοδεύεται από περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά 
τουλάχιστον 400 λέξεων η καθεμιά.

2. Στη σελίδα του τίτλου του τελικού ανατύπου προτάσ-
σονται οι ονομασίες και τα εμβλήματα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, της Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Τμή-
ματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, καθώς και η ονομασία 
του ή των Εργαστηρίων όπου έγινε η εκπόνησή της.

3. Σε ξεχωριστή σελίδα επίσης, αναγράφεται: «Η έγκρι-
ση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Πολιτικών 
Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν υποδηλώνει αποδοχή 
των απόψεων του συγγραφέα».

4. Του τελικού κειμένου προτάσσονται τα ονόματα και 
οι ιδιότητες των μελών της Τριμελούς Επιτροπής, κα-
θώς και βραχύ βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου 
διδάκτορος. Γίνεται αναφορά των ανακοινώσεων και των 
δημοσιεύσεων ενώ τα δημοσιευμένα άρθρα συμπερι-
λαμβάνονται στο τελικό κείμενο, ως παράρτημα.

5. Για τις εντός κειμένου αναφορές και τη σύνταξη της 
βιβλιογραφίας ακολουθείται το σύστημα Vancouver ή 
το Harvard.

Άρθρο 13
Υποστήριξη και αξιολόγηση 
της διδακτορικής διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.
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2. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ειση-
γητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 
Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

3. Όπως έχει αποφασισθεί από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος πρέπει να ικανοποιούνται πρόσθετες προϋποθέ-
σεις [άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 4485/2017] για τη δυνατότητα 
δημόσιας υποστήριξης της διατριβής: θα πρέπει τουλάχι-
στον μέρος αυτής να περιέχεται σε δύο (2) ανακοινώσεις 
συνεδρίων με σύστημα κριτών όπως και σε δύο (2) δημο-
σιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, καταχωρημένα σε έγκριτες 
βάσεις δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση ο ΥΔ πρέπει να 
εμφανίζεται ως κύριος ερευνητής (πρώτος συγγραφέας). 
Προκειμένου να γίνει αποδεκτή μία δημοσίευση απαιτεί-
ται κατάθεση της βεβαίωσης αποδοχής του τελικού κειμέ-
νου της εργασίας από το επιστημονικό περιοδικό. Τέλος 
ο Υ.Δ καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος δήλωση 
περί μη προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

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 άρθρου 
7 του κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, 
που επίσης πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

5. Αποκλείονται από τη σύσταση της μέχρι και δευτέ-
ρου βαθμού συγγενείς του υποψηφίου.

6. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται για 
την τελική αξιολόγηση και την κρίση του υποψήφιου 
διδάκτορα. Η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής 
ορίζεται με πρωτοβουλία του Επιβλέποντα σε συνεργα-
σία με τον Υ.Δ. και λαμβάνει χώρα εντός ευλόγου χρο-
νικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει 
τους τέσσερεις μήνες από τον ορισμό της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

7. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επι-
τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χω-
ρίς 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) του-
λάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν 
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4, μπορεί να πα-
ρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

9. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώμα-
τος νοείται η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της 
διδακτορικής διατριβής.

10. Σε περίπτωση η Επταμελής Επιτροπή δεν εγκρίνει 
την διδακτορική διατριβή, δίνει τεκμηριωμένη έκθεση 
των αδυναμιών και των διορθώσεων που οφείλουν να 
γίνουν πριν την νέα υποστήριξή της. Ο Υ.Δ. μπορεί να 
υποβάλλει νέα αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διατριβής μετά την πάροδο τουλάχιστον έξη μηνών. Εάν 
και κατά την 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 ο τίτλος.

11. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφί-
ας των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
η διατριβή χρήζει διορθώσεων αλλά όχι τόσο καίρι-
ων που να κρίνεται απορριπτέα, καταγράφονται στο 
πρακτικό οι απαιτούμενες αλλαγές και ο υποψήφιος 
οφείλει σε προθεσμία τριών μηνών να υποβάλει προς 
τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την 
ενημερωμένη έκδοση της διατριβής, συνοδευόμενη 
από έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρόποι με τους 
οποίους αντιμετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις της Επτα-
μελούς Επιτροπής.

12. Εφόσον η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει τις πα-
ρεμβάσεις ως ικανοποιητικές, συντάσσει σχετική βεβαί-
ωση, βαθμολογεί και η διατριβή θεωρείται ως επιτυχώς 
ολοκληρωμένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται στην Γραμ-
ματεία του Τμήματος και καταχωρίζεται 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 ο τίτλος. Στην περίπτωση αυτή η Επτα-
μελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου τεκ-
μηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεμβάσεις 
κρίνονται μη ικανοποιητικές, και το υποβάλλει στην 
Γραμματεία του Τμήματος. Το πρακτικό καταχωρίζεται 
στον φάκελο του Υ.Δ.

Άρθρο 14
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων

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

i. Αίτηση για αναγόρευση/καθομολόγηση Διδάκτορα.
ii. Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης για την μη ύπαρξη εκ-

κρεμοτήτων δανεισμού.
iii. Την τελική διδακτορική διατριβή σε ψηφιακή μορφή
iv. Δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή (ένα για το αρ-

χείο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και ένα για το 
αρχείο του Τμήματος) και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή 
(ένα για το αρχείο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
και ένα για το αρχείο του Τμήματος)

v. Με δική του ευθύνη οφείλει να καταχωρίσει ηλε-
κτρονικά την διατριβή του στο Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με μέριμνα 
της Γραμματείας ο Υ.Δ. προσκαλείται στην επόμενη 
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εκδήλωση αναγόρευσης - καθομολόγησης -απονομής 
Διδακτορικού Διπλώματος. Η τελετή ακολουθεί τα πρό-
τυπα σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

3. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα 
ως «Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πολιτικών Δη-
μόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής». Η μορφή και το περιεχόμενο 
του Διδακτορικού Τίτλου αποφασίζεται από την Σύγκλη-
το του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 15
Αφαίρεση Διδακτορικού Διπλώματος

1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από 
το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, είναι δυνατόν 
να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν 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 Δι-
ατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος δίνει την δυνατότητα 
στον διδάκτορα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις 
απόψεις του επί του θέματος.

3. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Διπλώματος γίνεται 
μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας η οποία κοινοποιείται στην 
Σύγκλητο του ιδρύματος.

Άρθρο 16
Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη 
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την 
ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατη-
ρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του 
Πανεπιστημίου.

Άρθρο 17 
Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη

1. Τα Τμήματα ΑΕΙ συνεργάζονται 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.

2. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκ-
πόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέ-
πων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπό-
νηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από 
τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών.

3. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατρι-
βής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως 
και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η 
χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συ-
νεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που καταρτίζεται από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από 
την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης 
των Ερευνητικών Κέντρων.

4. Κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εκπόνηση δι-
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρι-
σμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα της αλλοδαπής, θα καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία θα 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 18
Άλλα θέματα

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ρητά από τον 
νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει η Συνέλευση 
του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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