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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3711/Φ20
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/26-09-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 12, 13, 45 παρ. 2, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αριθμ. 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»,
όπως τροποποιήθηκε.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής στη συνεδρίαση με αριθμ. πράξης 6/11-072019/Θ3 με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΛΜΕΠΑ».
7. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό
τίτλο τρίτου κύκλου σπουδών, ο οποίος πιστοποιεί την
εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την
ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο
σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την
επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Νοσηλευτικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. οργανώνεται και λειτουργεί
καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(άρθρο 38 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του
ίδιου νόμου) και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως
κάθε φορά ισχύει και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
του τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται
δωρεάν.
Στον παρόντα Κανονισμό ο οποίος καταρτίστηκε με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (6/11-07-2019),
παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Άρθρο 2
Απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών
Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Επιστημών
Υγείας – Τμήμα Νοσηλευτικής μετά την περάτωση των
υποχρεώσεων του/της Υποψηφίου Διδάκτορα (Υ.Δ.)
όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό σε τομείς που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
στα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών
ΔΕΠ. Στο δίπλωμα αναγράφεται το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα
Νοσηλευτικής, το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο του/της
διδάκτορα, και η ημερομηνία αναγόρευσης. Υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα
του Πανεπιστημίου. Το περιεχόμενο του διδακτορικού
διπλώματος έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΣΤΟΝ/ ΣΤΗΝ Όνομα Επώνυμο Διδάκτορα ΤΟΥ Πατρώνυμο
Ο ΟΠΟΙΟΣ / Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ημερομηνία Αναγόρευσης
Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) γίνονται δεκτοί/
ες κάτοχοι:
(α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος 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 απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων με κύκλο σπουδών διάρκειας
6 ετών.
(β) Μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. μπορεί μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, να γίνει δεκτός/ή ως Υ.Δ. σε ειδικές
περιπτώσεις εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν
τεθεί από την εκάστοτε προκήρυξη ή έχει να επιδείξει
εγνωσμένη ποιότητα επιστημονικού ή ερευνητικού έργου όπως ενδεικτικά αποδεικνύεται από εξαιρετικής
ποιότητας και επιπέδου επιστημονική/ές δημοσίευση/
εις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους με impact
factor.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
οριστεί ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής ενός/μιας Υποψηφίου/ας η παράλληλη
επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος/ων από τα Προγράμματα Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών οποιουδήποτε τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ή
άλλες συναφείς με την εκάστοτε επιστημονική έρευνα
δραστηριότητες. Όλοι οι Υ.Δ. είναι υποχρεωμένοι/ες να
παρακολουθήσουν ειδικό Σεμινάριο Ερευνητικής και
Επιστημονικής Δεοντολογίας που διοργανώνει το Τμήμα
μέσα στο πρώτο έτος των διδακτορικών τους σπουδών
και να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης
Υποψηφίων Διδακτόρων
Το τμήμα Νοσηλευτικής μπορεί να προκηρύσσει
οποτεδήποτε θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για την
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εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένο
γνωστικό πεδίο. Σε τακτική διαδικασία, δύο φορές το
χρόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι έχοντες δικαίωμα να επιβλέψουν Υποψήφιο Διδάκτορα (Υ.Δ.) που επιθυμούν, καταθέτουν προτάσεις ενδεικτικών θεμάτων Διδακτορικών
Διατρίβων (Δ.Δ.).
Το τμήμα με βάση τις προτάσεις προκηρύσσει θέσεις
Υ.Δ. για τις θεματικές περιοχές των ενδεικτικών θεμάτων. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν
ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης,
πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, επιπλέον
διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται
στον παρόντα Κανονισμό (άρθρο 42 του ν. 4485/2017).
Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Πανεπιστημίου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνεται πρόσφορο για την κοινοποίηση της προκήρυξης.
Επιπλέον των προκηρύξεων, μπορεί να γίνει υποβολή
μεμονωμένης αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής
χρονιάς από ενδιαφερόμενο/η για την εκπόνηση Δ.Δ. σε
μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή κατόπιν σύμφωνης
γνώμης μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή με δικαίωμα εισήγησης
Δ.Δ. και επίβλεψης Υ.Δ. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος 2 φορές το χρόνο ήτοι, Οκτώβριο και Μάρτιο, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης
ανάγκης (όπως ενδεικτικά: προκηρύξεις φορέων για τη
χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών).
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά αίτησης Υποψηφίων Διδακτόρων
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος):
1. Αίτηση με τα στοιχεία του/της υποψηφίου.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου.
3. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
4. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών.
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Εάν ο/η υποψήφιος/α έχει
ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές
στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης
γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει την αγγλική γλώσσα ως μητρική.
6. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
7. Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν
είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά εθνικών
και διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες
με σύστημα κριτών, μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες (πατέντες) ή διακρίσεις.
8. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής ή άλλης εργασίας διάρκειας 1 τουλάχιστον εξαμήνου που έχει εκπονηθεί
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σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και
δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή.
9. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής που συντάχθηκε υπό την επίβλεψη Μέλους Δ.Ε.Π.
του οικείου τμήματος το οποίο κατ’ ελάχιστον περιέχει:
i. Προτεινόμενο ενδεικτικό θέμα Διδακτορικής Διατριβής (στα ελληνικά και αγγλικά).
ii. Περίληψη της πρότασης της Διατριβής (στα Ελληνικά και Αγγλικά, έως 200 λέξεις)
iii. Τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (η Διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση του τμήματος - άρθρο 38 παρ. 3 του
ν. 4485/2017).
iv. Τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα και μέλη της
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής (με την ενυπόγραφη
σύμφωνη γνώμη τους)
v. Εισαγωγή με σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση
(έως 400 λέξεις).
vi. Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων
της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και τεκμηρίωση της
καινοτομίας (έως 500 λέξεις).
vii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
(έως 500 λέξεις).
viii. Απαιτούμενος εξοπλισμός και άλλα εξειδικευμένα
υλικά και αναλώσιμα και πως εξασφαλίζεται η πρόσβαση
σε αυτά, εφ’ όσον είναι απαραίτητα για την υλοποίηση
της διατριβής.
ix. Θέματα που σχετίζονται με την ηθική και δεοντολογία (έως 100 λέξεις).
x. Ενδεικτική βιβλιογραφία (έως 25 αναφορές).
xi. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
Στις περιπτώσεις όπου κάποια από τα μέλη της 3μελούς επιτροπής βρίσκονται εκτός του Πανεπιστημίου
και υπάρχει δυσκολία να υπογραφούν τα έντυπα, τυχόν
αιτήματα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά από
τον επιβλέποντα ή τον/την ΥΔ με κοινοποίηση στους
συνεπιβλέποντες.
Άρθρο 6
Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές
Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του
τμήματος Νοσηλευτικής είναι η Συνέλευση του Τμήματος, ο/η Πρόεδρος του Τμήματος και η Επιτροπή
Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.) του Τμήματος (άρθρο
38 παρ. 3 του ν. 4485/2017). Η Επιτροπή Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος είναι τριμελής και ορίζεται από
τη Συνέλευση του τμήματος με δύο επιπλέον αναπληρωματικά μέλη για διετή θητεία. Η επιτροπή συντονίζει τη
διαδικασία όλων των προκηρύξεων, εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στις Διδακτορικές Σπουδές, ελέγχει τις υποψηφιότητες,
επιβλέπει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και
προτείνει τροποποίηση των διατάξεών του.
Άρθρο 7
Έγκριση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
H Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξετάζει και αξιολογεί τις αιτήσεις των Υ.Δ. (άρθρο
38 παρ. 3 του ν. 4485/2017). Εφ’ όσον η Ε.Δ.Σ. το κρίνει
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σκόπιμο ζητάει από τη Συνέλευση τον ορισμό επιπλέον
τριμελών επιτροπών αξιολόγησης από Μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος ανά θεματική κατηγορία αιτήσεων με βάση τη
συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου. Η τριμελής επιτροπή μελετά τις υποψηφιότητες, καλεί σε συνέντευξη
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και υποβάλλει εγγράφως
υπόμνημα με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την
απόρριψη κάθε υποψηφιότητας, καθώς και την ανάληψη
της επίβλεψης της Διδακτορικής Διατριβής. Ο προτεινόμενος Επιβλέποντας Καθηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέλος της Ε.Δ.Σ. στην αξιολόγηση του/της ΥΔ που
καλείται να επιβλέψει.
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/της υποψήφιου/υποψήφιας. Στην
περίπτωση εγκριτικής απόφασης ορίζεται και η γλώσσα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και όσα αφορούν στην επίβλεψή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Α. Δικαίωμα επίβλεψης
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα Μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή Τμήματος του οικείου
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 Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που
έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικό
έργο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. (ή ερευνητής σύμφωνα με τα παραπάνω) με την ιδιότητα του πρώτου/κύριου επιβλέποντα
μπορεί να επιβλέψει ταυτόχρονα συνολικά έως έξι (6)
υποψήφιους διδάκτορες (μη συνυπολογιζομένων στον
αριθμό αυτό τυχόν συνεπιβλέψεων) (άρθρο 45 παρ. 2 του
ν. 4485/2017). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον ο Υ.Δ. έχει εξασφαλισμένη υποτροφία ή χρηματοδότηση της έρευνας
του από τρίτες πηγές (Ερευνητικά Προγράμματα, κληροδοτήματα, ΙΚΥ κ.λπ.) μπορεί το μέλος Δ.Ε.Π. να αναλάβει
την επίβλεψη επιπλέον κατά μέγιστο δύο (2) Υ.Δ.
Β. Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 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.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη Μέλη Δ.Ε.Π. Α΄
βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου καθηγητή από το
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του
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άρθρου 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 η/και ερευνητικό έργο με την υπό
κρίση διδακτορική διατριβή.
Γ. Αδυναμία τέλεσης χρεών Επιβλέποντος
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για μεγάλο
χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει
σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η αλλαγή
επιβλέποντος γίνεται με εισήγηση της Ε.Δ.Σ. προς τη Συνέλευση ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υ.Δ. και του/
της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, και γνώμη
του/της επιβλέποντος/ουσας που πρόκειται να αντικατασταθεί. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται σε ένα από τα άλλα
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά,
όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Σε αυτήν την
περίπτωση συμπληρώνεται με ένα επιπλέον μέλος η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή.
Δ. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί συνεχίζει να εκτελεί, εφ’ όσον επιθυμεί, χρέη επιβλέποντος/ουσας των
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέμεται από
το τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστήμιου. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε
Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη ΔΕΠ ή
ερευνητές είχαν ορισθεί επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών
Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή
τους, παραμένουν, αλλά αντικαθίστανται υποχρεωτικώς
από τη Συνέλευση του τμήματος, όταν ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική επιτροπή.
Ε. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη
Τυχόν προτάσεις από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη σε
συνεργασία με (α) ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή (β) αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα
ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής θα
πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Στη Συμβουλευτική
Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από
τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος (άρθρο
39 του ν. 4485/2017). Επίσης, οι διατριβές που επιβλέπει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος σε άλλο Τμήμα ή Ίδρυμα
προσμετρούνται στον ανώτερο αριθμό των διδακτορικών διατριβών που δύναται να επιβλέπει με βάση τον
παρόντα κανονισμό.
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ΣΤ. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία
του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος/
Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 9
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
Α. Γενικές κατευθύνσεις
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η Υ.Δ. ασχολείται με την κριτική αποτίμηση της
βιβλιογραφίας, τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων,
την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών,
καθώς και τη σύγκρισή τους με την υπάρχουσα γνώση.
Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική
νέα συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
Ο/Η Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνας του/της σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό
φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος προκειμένου να συνεργαστεί σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους ερευνητές/
τριες ή/και για να εξοικειωθεί με διαφορετικό σύστημα
αναζήτησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Ο/Η Υ.Δ. οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο
διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, και να αποβλέπει στην
αναγνώριση της έρευνας του/της με δημοσιεύσεις σε
περιοδικά με σύστημα κριτών.
Β. Ελάχιστη Διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
Γ. Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής
Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής είναι τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
δοθεί παράταση μετά από αίτημα του Υ.Δ. για ένα (1)
επιπλέον έτος εξαιρουμένων των αναστολών σπουδών.
Μετά την άκαρπη παρέλευση αυτού του μέγιστου χρόνου ο/η Υ.Δ. διαγράφεται αυτοδίκαια κατόπιν απόφασης
της Συνέλευσης του Τμήματος.
Δ. Αναστολή εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Ο/Η Υ.Δ. μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/
της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της
ανωτέρω περιόδου μέχρι και ένα (1) έτος συνολικά. Ο
χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην
προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής
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φοίτησης οι Υ.Δ. δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και
των παροχών που προβλέπονται.
Άρθρο 10
Ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσης της
Δ.Δ. και την αίτηση για σύσταση 7μελούς εξεταστικής
επιτροπής είναι η κατάθεση δύο (2) πρωτότυπων εργασιών που έχουν προκύψει από τη Δ.Δ. και έχουν γίνει
αποδεκτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών, καθώς και η παρουσίαση αποτελεσμάτων της διατριβής σε εθνικό ή
διεθνές επιστημονικό συνέδριο με σύστημα κριτών. Τα
περιοδικά στα οποία γίνεται η δημοσίευση θα πρέπει
να έχουν επίσημο Δείκτη Απήχησης (Impact Factor) και
να αναφέρονται στην βάση αναφοράς Web of Science,
ή όπως ονομάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Οι δημοσιεύσεις, και κατ’ αντιστοιχία η ανακοίνωση, θα
πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:
• Ο/Η Υ.Δ. να είναι πρώτος/η συγγραφέας.
• Ως συν-συγγραφείς (co-authors) της δημοσίευσης
πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ο επιβλέπων Καθηγητής ή Ερευνητής, καθώς και κάθε άλλος Καθηγητής ή
Ερευνητής που συνεισέφερε στη συλλογή των στοιχείων,
στην ανάλυση των δεδομένων, στην τεκμηρίωση των
συμπερασμάτων ή στην συγγραφή του άρθρου.
• Να αναφέρεται ως φορέας υλοποίησης της έρευνας
και απασχόλησης του Υ.Δ. (affiliation) το οικείο τμήμα
Νοσηλευτικής και ίδρυμα.
• Η μία από τις δύο δημοσιεύσεις θα πρέπει να αφορά
υποχρεωτικά στα αποτελέσματα της Δ.Δ. και συνεπώς
να είναι πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο και όχι άρθρο
ανασκόπησης (review article).
Άρθρο 11
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Υποψήφιου/ας Διδάκτορα
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει
κάθε έτος σε χρόνο που θα ορίζεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος, στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
εγγράφως και προφορικά, ενδεχομένως στο πλαίσιο
ανοιχτών ημερίδων υποψηφίων διδακτόρων που θα
οργανώνονται από την Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών, τη συντελούμενη πρόοδο στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της. Αντίγραφο του σχετικού
υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την
Επιβλέποντα/ουσα και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενο από σύντομη Έκθεση Προόδου
που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή, κατατίθεται στη
Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καταχωρίζεται στον
ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου/ας.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διατηρεί πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους
φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος
(ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, παροχές φοιτητικής
μέριμνας, εκπροσώπηση σε Συλλογικά Όργανα κ.λπ.), πέ-
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ντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ μετά την ολοκλήρωση
της Διδακτορικής Διατριβής διατηρεί πλήρη δικαιώματα
χρήσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών πέντε (5) έτη
(άρθρο 40, παρ. 3 του ν. 4485/2017).
Άρθρο 12
Δυνατότητα απασχόλησης
Υποψηφίου/ας Διδάκτορα
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και η συμμετοχή
εν γένει στις επιστημονικές, ερευνητικές, διοικητικές και
ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος.
Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δύναται να είναι:
• η διδασκαλία του θεωρητικού, φροντιστηριακού,
εργαστηριακού ή κλινικού σκέλους προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη των
διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών,
• η διόρθωση γραπτών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη και υπό την επίβλεψη των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών,
• η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων,
• η συμμετοχή σε έρευνα πεδίου ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων του Τμήματος,
• η στελέχωση των εκπαιδευτικών και θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος.
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού
ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως.
Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά
από έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της
συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ένα πανεπιστημιακό έτος.
Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην
όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να
υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση
των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες
και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα Νοσηλευτικής
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.
και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 13
Αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής
Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής κατά
τη διάρκεια της εκπόνησής της, υπό την έννοια της αλλαγής του ερευνητικού αντικειμένου, μπορεί να γίνει μόνον
εφόσον η εκπόνησή της αναλαμβάνεται από την ίδια
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και μετά από κοινή
αίτηση των μελών της και του υποψηφίου προς τη Συνέλευση. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται μόνον εφάπαξ για κάθε υποψήφιο/α και
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μόνο σε εξαιρετικές και σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις. Η αίτηση αλλαγής του θέματος της διδακτορικής
διατριβής συνοδεύεται από νέο ερευνητικό πρωτόκολλο
και ακολουθείται η ίδια διαδικασία ως επί της πρώτης
κατάθεσης της αίτησης. Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται επανέναρξη του χρόνου διάρκειας της διατριβής.
Αλλαγή (μικρή τροποποίηση/συγκεκριμενοποίηση)
του τίτλου της διδακτορικής διατριβής χωρίς αλλαγή
του γενικού θέματος και του βασικού σχεδιασμού της
μελέτης, δύναται να γίνει μετά την υποβολή σχετικής
αίτησης του/της Υ.Δ. υπογεγραμμένη από την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή στην Γραμματεία του Τμήματος και έγκριση της Συνέλευσης, για μια και μόνο φορά
κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της.
Άρθρο 14
Οδηγίες και γλώσσα συγγραφής
της Διδακτορικής Διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην ελληνική
ή την αγγλική γλώσσα με χρήση του σχετικού πρότυπου
εγγράφου που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Τμήματος. Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής συντάσσεται
σύμφωνα με τους κρατούντες επιστημονικούς κανόνες.
Η ακριβής δομή και η έκτασή της καθορίζονται με βάση
τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου επιστημονικού χώρου της Νοσηλευτικής και των συναφών
επιστημών, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής συνεισφοράς του/της υποψηφίου/ας και της διευκόλυνσης
της αξιοποίησής της από άλλους ερευνητές. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους αποδελτίωσης, η διατριβή συνοδεύεται από περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά 400 – 1000
λέξεων η καθεμιά. Για τις εντός κειμένου αναφορές και
τη σύνταξη της βιβλιογραφίας ακολουθείται το σύστημα
Harvard. Το τεύχος της Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει
να μορφοποιηθεί με Γραμματοσειρά Times New Roman
ή Arial, Μέγεθος Γραμματοσειράς 12, Διάστιχο 2.
Στη σελίδα του τίτλου του τελικού ανατύπου προτάσσονται οι ονομασίες και τα εμβλήματα του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, της Σχολής Επιστημών
Υγείας και του Τμήματος Νοσηλευτικής, καθώς και η
ονομασία του ή των Εργαστηρίων/Κλινικών όπου έγινε
η εκπόνησή της. Σε ξεχωριστή σελίδα επίσης, αναγράφεται: «Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το
Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του
συγγραφέα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202,
παράγραφος 2 του ν. 5343/1932)». Του τελικού κειμένου
προτάσσονται τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών
της Τριμελούς και της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και οι ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που
έχουν προκύψει από τη διατριβή. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης του Επιβλέποντος ή μελών της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής να αναφέρεται η αρχική
σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάσταση
τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται η αντικατάσταση του Επιβλέποντος ή των μελών της Τριμελούς και
να αναφέρεται η σύνθεση της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής. Οι δημοσιεύσεις ή τα άρθρα που έχουν γίνει
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δεκτά για δημοσίευση και η περίληψη της ανακοίνωσης
σε συνέδριο θα συμπεριλαμβάνεται στο τελικό κείμενο
ως παράρτημα. Λεπτομερέστερο πρότυπο συγγραφής
θα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος.
Άρθρο 15
Τελική Αξιολόγηση
και Κρίση Διδακτορικής Διατριβής
Α. Υποβολή αίτησης δημόσιας υποστήριξης
Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής και των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό, ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει για τη
δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της στη Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Γραμματείας, τα εξής:
1. Αίτηση που παρέχεται από το Τμήμα με την υπογραφή του επιβλέποντος και των μελών της Συμβουλευτικής
Επιτροπής (παρ. 1, άρθρο 41, του ν. 4485/2017).
2. Την ολοκληρωμένη Δ.Δ. με τις δημοσιεύσεις και
ανακοινώσεις που έχουν προκύψει από αυτή.
3. Αναφορά ελέγχου για τον εντοπισμό του ποσοστού
κειμενικής ομοιότητας (similarity ή originality report).
Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από τον/την Υ.Δ.
στο θεσμοθετημένο από το Ίδρυμα λογισμικό ελέγχου
λογοκλοπής (ενδεικτικά, ‘turnitin’). Τα δημοσιευμένα
επιστημονικά άρθρα δεν χρειάζεται να ελεγχθούν για
κειμενική ομοιότητα.
Β. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Δ.Δ. του/
της υποψήφιου/ας, ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, επταμελής εξεταστική επιτροπή (Ε.Ε.Ε.).
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 εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη,
που πληρούν τα κριτήρια. Πρόεδρος της εξεταστικής
επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής, εκτός εάν έχει
αφυπηρετήσει, οπότε και αντικαθίσταται, εάν δεν έχει
ήδη αντικατασταθεί, από άλλο μέλος της επιτροπής με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Γ. Δημόσια παρουσίαση της διατριβής
Μετά την κοινοποίηση της Διδακτορικής Διατριβής σε
όλα τα Μέλη της ορισθείσας Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της προφορικής
δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής σε αίθουσα του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου. Η πρόσκληση κοινοποιείται έγκαιρα, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη δημόσια υποστήριξη στην
πανεπιστημιακή κοινότητα και η παρακολούθησή της
είναι ανοικτή και ελεύθερη στο κοινό. Κατά τη διαδικασία
παρουσίασης και αξιολόγησης απαιτείται η φυσική παρουσία, οπωσδήποτε του/της υποψήφιου/ας και τουλάχιστον τεσσάρων (4) Μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής. Τα υπόλοιπα Μέλη δικαιούνται να μετάσχουν
μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που αντικαταστάθηκαν μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της Επτα-
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μελούς Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου
(άρθρα 39 και 41 του ν. 4485/2017). Ο/Η υποψήφιος/α
παρουσιάζει το περιεχόμενο της επιστημονικής έρευνάς
του/της και τα πορίσματά της και απαντά σε ερωτήσεις
και σχόλια μελών της Επταμελούς Επιτροπής ή των τυχόν
αφυπηρετησάντων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Στην περίπτωση που κάποιο Μέλος της Ε.Ε.Ε.
ή ο/η ΥΔ δεν γνωρίζουν την ελληνική, η όλη διαδικασία
μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.
Δ. Αξιολόγηση της διατριβής
Μετά το πέρας της δημόσιας παρουσίασης η Επιτροπή
στη συνέχεια συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων
και κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην
επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) Μελών. Η εγκριθείσα
Δ.Δ. αξιολογείται με την ακόλουθη κλίμακα με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των παρόντων Μελών της
επιτροπής:
- Άριστα με διάκριση
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Ο βαθμός «Άριστα με διάκριση» απονέμεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ομόφωνης έγκρισης
της Δ.Δ. από την ΕΕΕ. Για να αποδοθεί αυτή η διάκριση
θα πρέπει να ικανοποιούνται, εκτός από την ομόφωνη
έγκριση της Δ.Δ., και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:
i. Ολοκλήρωση της Δ.Δ. εντός 5 ετών.
ii. Τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με επίσημο δείκτη απήχησης (Impact Factor),
οι οποίες προέρχονται από την έρευνα της Δ.Δ., όπου
ο/η ΥΔ είναι πρώτος/η συγγραφέας. Σημειώνεται ότι στα
εν λόγω άρθρα δεν είναι απαραίτητο ο/η ΥΔ να είναι ο
συγγραφέας αλληλογραφίας (corresponding author).
Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό
Αξιολόγησης, το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του
Τμήματος.
Ε. Βελτιώσεις της Διδακτορικής Διατριβής
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα
κατά την αξιολόγησή της, με απλή πλειοψηφία των μελών της, να ζητήσει από τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα
να επιφέρει εντός εξαμήνου προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις στο τελικό κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, τις οποίες κρίνει απολύτως απαραίτητες, πριν αυτή
κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
όπου αλλού προβλέπεται.
Σε αυτήν την περίπτωση, και οπωσδήποτε πριν από
την καθομολόγηση του/της Υ.Δ., ο/η Επιβλέπων/ουσα
οφείλει να βεβαιώσει με έγγραφό του/της που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο/η Υ.Δ. επέφερε
στο κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής τις προσθήκες,
αλλαγές ή διορθώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο
πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής. Εάν η προθεσμία των έξι μηνών παρέλθει
άπρακτη, τότε με σχετική απόφαση της Συνέλευσης
η Διδακτορική Διατριβή θεωρείται ότι απορρίφθηκε
και η διαδικασία Δημόσιας Υποστήριξης οφείλει να
επαναληφθεί.
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Άρθρο 16
Αναγόρευση - καθομολόγηση Διδακτόρων
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, μετά την ολοκλήρωση
της παραπάνω διαδικασίας, δικαιούται να υποβάλει στη
Γραμματεία αίτηση για την αναγόρευση - καθομολόγησή του/της. Η Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να έχει
τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η οποίος/α καταθέτει αντίτυπα
της Διατριβής του/της όπως προβλέπεται από το νομικό
πλαίσιο και τους κανόνες του Πανεπιστημίου. Η αναγόρευση του/της Διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη συνεδρίαση
εφόσον ο/η Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του/της προς τη γραμματεία, τη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η
Γραμματεία, πριν την αναγόρευση / καθομολόγηση,
οφείλει να ελέγξει την ολοκλήρωση από τον υποψήφιο
όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών, όπως
προβλέπονται. Η καθομολόγηση του/της Διδάκτορα και
η απονομή του διδακτορικού διπλώματος γίνεται στις
προγραμματισμένες ανά έτος τελετές ορκωμοσίας που
διοργανώνει το Τμήμα.
Πριν από την καθομολόγηση διδακτόρων μπορεί να
δοθεί στον/ην Διδάκτορα πιστοποιητικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας για την απόκτηση
του διδακτορικού τίτλου εφόσον ο/η Διδάκτορας έχει
τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό.
Οι Διδάκτορες που δεν μπορούν να παραστούν στην
τελετή ορκωμοσίας θα μπορούν να παραλαμβάνουν το
διδακτορικό δίπλωμα οι ίδιοι/ες ή με εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους σε ημερομηνία μεταγενέστερη της τελετής ορκωμοσίας στην οποία θα ελάμβαναν κανονικά
το δίπλωμά τους. Δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης και απονομής του διδακτορικού διπλώματος σε υποψήφιους/ες Διδάκτορες που διαμένουν
αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώπιον των Ελληνικών
πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.
Άρθρο 17
Διαγραφή υποψηφίων Διδακτόρων
Είναι δυνατή κατά νόμο η διαγραφή από τα Μητρώα
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Υποψήφιου/ας Διδάκτορα για λόγο
αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του/της (λ.χ. επί μακρόν
αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη
ενδιαφέροντος, κ.τλ. προκύπτουσα από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο σπουδαίο λόγο (ΣΤΕ
5957/1995, ΝΣΚ 166/2011, 294/2011, ΝΣΚ237/2014) ο
οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και να συνάπτεται
με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/ης.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση
τουλάχιστον δύο μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή
Υποψηφίου/ας Διδάκτορα σύμφωνα με τα ανωτέρω
οριζόμενα:
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1. Εάν ο/η Υ.Δ. κατά τη διάρκεια εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
(ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις
περί εννόμου προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις κατόπιν απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με
βάση τις κείμενες διατάξεις.
2. Εάν αποδειχθεί κατά τη διάρκεια εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής, ότι το σύνολο
ή μέρος της αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, νοθείας, χάλκευσης και κλοπής δεδομένων.
3. Όταν έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής που έχει θεσπιστεί στον παρόντα κανονισμό.
4. Εάν λάβει δύο συνεχόμενες αρνητικές εισηγήσεις
για την πορεία της εργασίας του/της ή εάν δεν καταθέσει
έκθεση προόδου για δύο συνεχόμενα έτη.
Διαγραφή γίνεται επίσης αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως
του/της Υ.Δ.

κές τους σπουδές από το Τμήμα ή από άλλους φορείς
(στις περιπτώσεις όπου οι φορείς προβλέπουν να διεξάγονται οι διαδικασίες επιλογής από το Τμήμα) είναι
στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Σ. Οι όροι της προκήρυξης
και τα κριτήρια αξιολόγησης θα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
από κάποιον διαθέτη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα
πραγματοποιείται μέσω της μοριοδότησης των ακαδημαϊκών επιδόσεων (όπως ενδεικτικά: ανακοινώσεις σε
συνέδρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις), και συνέντευξης
των υποψηφίων.

Άρθρο 18
Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας
Οι Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής
του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. λειτουργούν με την βεβαιότητα ότι
εφαρμόζονται τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα κατά την
επιστημονική έρευνα. Η διάπραξη οποιουδήποτε παραπτώματος (misconduct) κατά την ερευνητική διαδικασία είναι μια υπόθεση η οποία θα επιφέρει κυρώσεις
και συνέπειες σε όσους και όσες συμμετείχαν. Ιδιαίτερη
προσοχή δίδεται στην τήρηση των κανόνων περί άρτιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας και
αποτροπής της λογοκλοπής, νοθείας, χάλκευσης και κλοπής δεδομένων. Η αντιμετώπιση παραπτώματος στην
έρευνα θα γίνεται σύμφωνα με τις πάγιες ακαδημαϊκές
πρακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο
Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Εάν διαπιστωθεί παράπτωμα θα παραπέμπεται στην Συνέλευση του Τμήματος για
τις περαιτέρω ενέργειες.

Άρθρο 22
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, τη
γραμματειακή κάλυψη, την τεχνολογική και οικονομική
υποστήριξη, τα βραβεία, τις υποτροφίες και τη φοιτητική
μέριμνα, ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου και οι αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων
οργάνων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
για τους φοιτητές και φοιτήτριες του μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών. Στις περιπτώσεις όπου κάποια από
τα μέλη της 3μελούς επιτροπής βρίσκονται εκτός του
Πανεπιστημίου και υπάρχει δυσκολία να υπογραφούν
τα έντυπα, τυχόν εκθέσεις και αιτήματα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 19
Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος
Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
ανακληθεί ή ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν
την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του και, κατεξοχήν αλλά μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν
λογοκλοπής, νοθείας, χάλκευσης και κλοπής δεδομένων.
Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η
οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος.
Άρθρο 20
Υποτροφίες
Οι διαδικασίες για την επιλογή των υποτρόφων στους
οποίους θα χορηγηθεί υποτροφία για τις μεταπτυχια-

Άρθρο 21
Αξιολόγηση Διδακτορικών Σπουδών
Η αξιολόγηση των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του
ν. 4485/2017, όπως ισχύει, στις κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ
και σε σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ο οποίος
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θέματα που
δεν προβλέπονται στο σχετικό νομικό πλαίσιο και στον
παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος και όπου απαιτείται της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ηράκλειο, 1 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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