
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 5647 
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων 

και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

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

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

5. Την με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/
τ.Β΄/14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
θητειών του συνόλου των προσωρινών οργάνων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

6. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδα-
κτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 
(ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 17/
05-12-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχο-
λής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, σχετικά με 
την «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών» του 
Τμήματος.

8. Την πράξη 3/05-02-2019 (Θέμα 26) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμή-
ματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού 
πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπου-
δές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάτα-
ξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύ-
γκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αποσκο-
πεί στην παραγωγή καινοτόμου έρευνας με στόχο τη δι-
αμόρφωση ερευνητών οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα 
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αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και 
της τεχνολογίας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το 
Τμήμα, καθώς και σε διεπιστημονικά πεδία με τα οποία 
συνεργεί.

2. Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώ-
νεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Δι-
ατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα 
υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 3
Απονεμόμενος Τίτλος

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οργα-
νώνεται στο πλαίσιο του Τμήματος, ενιαία για όλους τους 
Τομείς και οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώ-
ματος (ΔΔ) το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή 
και παρουσίαση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονι-
κής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνει-
σφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και 
της επιστήμης. Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επι-
στήμη της Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα

1. Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του 
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εί-
ναι η Συνέλευση, ο Πρόεδρος, οι Συνελεύσεις των Τομέων 
και η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

2. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβά-
νει ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε Τομέα. Η Επιτροπή 
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν στις Διδακτορικές Σπουδές του Τμή-
ματος, επιβλέπει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού 
και προτείνει τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του.

Άρθρο 5
Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της 
αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) ή ο πτυ-
χιούχος Τμήματος με 10 εξάμηνα σπουδών (integrated 
master, άρθ. 46 του ν. 4485/2017). Κατ’ εξαίρεση, μη 
κάτοχος ΔΜΣ μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Δι-
δάκτωρ (ΥΔ) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και 
τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέ-
ωση του ΥΔ να παρακολουθήσει μαθήματα, εργαστήρια 
ή σεμινάρια, σχετικά με τη διδακτορική διατριβή, του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ή Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του 
Επιβλέποντος.

2. Κατ’ εξαίρεση, μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δε-
κτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ εφόσον ο υποψήφιος α) 

διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημο-
νικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο, το οποίο 
αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε διεθνή ερευ-
νητικά προγράμματα, από επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
ευρεσιτεχνίες ή άλλο αναγνωρισμένο έργο.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποχρεούται να 
περατώσει κατά περίπτωση έναν αριθμόν επιπρόσθετων 
μαθημάτων, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος στο πλαίσιο του ΠΠΣ ή των ΠΜΣ του Τμήματος 
ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατρι-
βής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος δύο 
φορές κατ' έτος και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Φε-
βρουάριο και Σεπτέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα 
και εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος δύο (2) 
φορές το χρόνο, ήτοι Απρίλιο και Νοέμβριο, αντίστοιχα, 
εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προ-
κηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκο-
πό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών). Στην αίτηση, 
οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της 
Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως Επιβλέ-
ποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, η οποία 
μπορεί να είναι η ελληνική ή άλλη γλώσσα, όπως ορίζε-
ται στον παρόντα κανονισμό. Επίσης στην αίτηση ο ΥΔ 
καλείται να δηλώσει εάν η εκπόνηση της Διδακτορικής 
Διατριβής θα είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης.

Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει:
i. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
iii. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπου-

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

iv. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

v. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την άριστη γνώση 
(επίπεδο Γ2/C2) της γλώσσας συγγραφής της διδακτορι-
κής διατριβής από τον Υποψήφιο Διδάκτορα, στην περί-
πτωση που αυτή δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Εάν ο 
Υποψήφιος Διδάκτωρ έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές 
ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος 
τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρ-
κούς γνώσης της ξένης γλώσσας.

vi. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης της Διδακτορικής Δια-
τριβής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 του 
ν. 4485/2017) το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής, 
περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας, περιγραφή 
της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα 
ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία. 

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

Άρθρο 6
Προκήρυξη για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής

1. Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
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χνης μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, θέσεις Υποψη-
φίων Διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, για την εκπόνη-
ση Διδακτορικής Διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό 
πεδίο. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια 
του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης 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, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές 
προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. H ανάθεση επίβλεψης των Διδακτορικών Διατριβών 
του παρόντος άρθρου μπορεί, βάσει της προκήρυξης, 
να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από 
εκείνα που προβλέπονται στο ν. 4485/2017 και τον πα-
ρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 7
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής και Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκου-
ρου του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μετά από 
ειδική αιτιολόγηση και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, μπορεί να 
ανατεθεί η επίβλεψη σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του 
ΠΑ.Δ.Α. ή άλλου Α.Ε.Ι., καθώς και σε 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 Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως 
διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθε-
τικό πλαίσιο.

2. Κάθε επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως τρείς (3) 
(μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων) Υποψή-
φιους Διδάκτορες πλήρους παρακολούθησης (fulltime). 
Η επίβλεψη μίας (1) διδακτορικής διατριβής πλήρους 
παρακολούθησης αντιστοιχεί σε επίβλεψη δύο διδακτο-
ρικών διατριβών μερικής παρακολούθησης (parttime).

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

4. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθη-
γητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Δι-
πλώματος 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 αναγνωρισμένα 

ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής οι οποίοι 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή.

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης.

6. Εάν ο επιβλέπων εκλείψει ή, διαπιστωμένα, αδυνατεί 
να τελέσει χρέη επιβλέποντα για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστά-
σεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα 
από αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα και γνώμη του 
προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά αναθέτει σε 
ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής, ακόμη και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου 
αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επι-
βλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου.

7. Εάν ο επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη επιβλέ-
ποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει 
πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέ-
μεται από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. 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 Συμβου-
λευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή τους, πα-
ραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, όταν ορίζεται η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή.

Άρθρο 8
Εξέταση αίτησης για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση την συνάφεια των ερευνητικών αντικειμένων και 
ορίζει μία Τριμελή Επιτροπή Επιλογής ανά κατηγορία 
αιτήσεων. Οι αιτήσεις κοινοποιούνται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος στις οικείες Επιτροπές Επιλογής εντός πεν-
θημέρου από τον ορισμό τους. Κάθε τριμελής επιτροπή, 
που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετά-
ζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και καλεί τον προτεινόμενο επιβλέποντα να 
διατυπώσει εγγράφως τη γνώμη του και στη συνέχεια 
τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η τριμελής επιτρο-
πή υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό 
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται 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.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά 
με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρί-
πτει, με αιτιολόγηση, την αίτηση του υποψηφίου. Στην 
εγκριτική απόφαση ορίζεται εάν η Διδακτορική Διατριβή 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6598 Τεύχος Β’ 497/20.02.2019

θα είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης καθώς 
και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο 
επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και 
ορίζει, μετά από πρόταση του επιβλέποντα, την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότη-
τα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 
συγγραφή της διατριβής.

3. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορί-
σει ως προϋπόθεση για την απόκτηση του Διδακτορικού 
Διπλώματος την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεμονωμένων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. ή 
και άλλων Α.Ε.Ι.

4. Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της 
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής και εγγραφής 
του Υποψηφίου Διδάκτορα στα μητρώα της Σχολής. 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να επιφέ-
ρει αλλαγές στον προταθέντα από τον υποψήφιο τίτλο 
της Διδακτορικής Διατριβής.

5. Το όνομα του Υποψηφίου Διδάκτορα, ο τίτλος της 
Διδακτορικής Διατριβής μαζί με μία σύντομη περίληψη, 
το όνομα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή/
τριας, καθώς και τα ονόματα των υπολοίπων μελών της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναρτώνται στον 
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να 
είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης, μετά από 
επιλογή του Υ.Δ.

2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτο-
ρικού Διπλώματος στην περίπτωση πλήρους παρακο-
λούθησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Με σχετική 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να προ-
βλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση μεμονωμένων 
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμή-
ματος ή άλλων τμημάτων του ΠΑΔΑ, υποστηρικτικών 
για την έρευνα του υποψηφίου.

3. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται 
δεκτοί κατ' εξαίρεση, χωρίς να είναι κάτοχοι Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διπλώματος επιπέδου 
Master, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του 
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη ημε-
ρολογιακά έτη από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο Υποψήφιος 
Διδάκτωρ υποχρεούται να περατώσει κύκλο μαθημά-
των που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μα-
θημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

4. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής 
στην περίπτωση της πλήρους παρακολούθησης είναι 
πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομη-
νία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση, η οποία δεν θα 
υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

5. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτο-
ρικού Διπλώματος στην περίπτωση μερικής παρακολού-
θησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) πλήρη 
ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Με αιτιολογημέ-
νη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να 
δοθεί παράταση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δύο (2) πλήρη έτη.

6. Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ έχει δικαίωμα να ζητήσει 
άπαξ την μεταβολή του καθεστώτος παρακολούθησης 
με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του στη Συνέλευση 
του Τμήματος, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

7. Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ μπορεί να ζητήσει με επαρ-
κώς αιτιολογημένη αίτησή του την αναστολή της εκπό-
νησης της Διδακτορικής Διατριβής έως δύο (2) πλήρη 
ημερολογιακά έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής 
φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγι-
στη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατρι-
βής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αναστέλ-
λεται και η φοιτητική ιδιότητα.

8. Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ κάθε έτος, τον μήνα Μάιο 
υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ανα-
λυτικό γραπτό υπόμνημα, το οποίο συνοδεύεται από 
προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της 
διατριβής (άρθρο 40 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017). Εφό-
σον ζητηθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο ΥΔ υπο-
χρεούται να καταθέτει συνοπτική έκθεση πεπραγμένων 
ανά τρίμηνο. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υπο-
βάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου, έως το τέλος Ιουνίου, 
στην οποία τεκμηριώνεται εάν ο ΥΔ δύναται να συνεχίσει 
τη Διδακτορική Διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτο-
ρική Διατριβή, τότε ο ΥΔ ανανεώνει την εγγραφή του 
έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση κατά την 
οποίαν η έκθεση προόδου επί δύο συνεχή έτη κρίνεται 
αρνητική ή στην περίπτωση μη υποβολής ετήσιας έκ-
θεσης προόδου από τον ΥΔ, η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή προκειμένου να εισηγηθεί στη Συνέλευση του 
Τμήματος τη διαγραφή του, ζητά από τη γραμματεία να 
ενημερώσει τον ΥΔ ο οποίος καλείται να απαντήσει εντός 
δεκαπενθημέρου. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης 
στις ως άνω δύο περιπτώσεις, η Συνέλευση συνεκτιμά 
την απάντηση που θα υποβάλει ο ΥΔ και την εισήγηση 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη απά-
ντησης, η Συνέλευση προχωρά στη διακοπή της Διδα-
κτορικής Διατριβής.

9. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος, τα ενδεχόμε-
να σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και οι συνοπτικές εκθέσεις πε-
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πραγμένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

10. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτο-
ρικής Διατριβής ενός Υποψήφιου Διδάκτορα, χωρίς 
ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της, είναι δυνα-
τή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και δεν 
μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της Διατριβής. Η τροπο-
ποίηση του τίτλου μπορεί να γίνει με αίτηση του Υπο-
ψήφιου Διδάκτορα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, 
οποιαδήποτε στιγμή. Η τροποποίηση θα συνοδεύεται 
από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Η αλλαγή τίτλου δεν συνεπάγεται την επανεκκίνηση του 
διδακτορικού κύκλου σπουδών, αλλά αποτελεί συνέχεια 
και δεν μεταβάλλει τον χρόνο ολοκλήρωσής του.

11. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχο-
μένου της Διδακτορικής Διατριβής συνεπιφέρει την εξ 
υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδε-
χόμενη αντικατάσταση του επιβλέποντος και των μελών 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και 
την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της Διατριβής.

Άρθρο 10
Γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής

Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική 
γλώσσα ή σε οποιαδήποτε γλώσσα με την προϋπόθεση 
ότι η τριμελής επιτροπή είναι σε θέση να την επιβλέψει. 
Στην περίπτωση συγγραφής σε γλώσσα διαφορετική της 
ελληνικής και εφόσον ο Υποψήφιος Διδάκτωρ γνωρίζει 
την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει η Διδακτορική Διατριβή 
να συνοδεύεται από εκτενή περίληψη στην ελληνική 
γλώσσα. Εάν δε η γλώσσα συγγραφής δεν είναι ούτε η 
αγγλική, τότε ο Υποψήφιος Διδάκτωρ υποβάλλει επιπλέ-
ον, εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11
Ορισμός της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδα-
κτορικής Διατριβής, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ καταθέτει 
αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της 
στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία την διαβιβάζει 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή 
τεκμηριωμένα απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. 
Στην δεύτερη περίπτωση δύναται να ζητήσει διορθώ-
σεις, προσθήκες ή αλλαγές για την επιτυχή ολοκλήρω-
σή της. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση 
μέσα σε διάστημα τριών μηνών, στην οποία θα αναλύει 
τους τρόπους με τους οποίους έχει αντιμετωπίσει τις 
παρατηρήσεις και έχει ενσωματώσει τις υποδείξεις της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
ενδεχόμενης νέας απόρριψης επαναλαμβάνεται η ίδια 
διαδικασία.

3. Εφόσον η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απο-
δεχθεί την αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα, συντάσ-
σει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, την υποβάλλει στη 
Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την υποστήριξη της 
διατριβής.

4. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός 
των αφυπηρετησάντων μελών, τα οποία με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισά-
ριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που 
πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

5. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Επιτροπής ο Υπο-
ψήφιος Διδάκτωρ στέλνει ηλεκτρονικά στα μέλη της επι-
τροπής τη διατριβή. Επιπλέον, καταθέτει υπογεγραμμένη 
στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση μη προσβολής 
της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 12
Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής -
Καθομολόγηση

1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Ο τόπος και η ημερομη-
νία υποστήριξης της διατριβής ορίζεται με πρωτοβουλία 
του επιβλέποντα μετά από διαβούλευση με την Επτα-
μελή Εξεταστική Επιτροπή και με τον Υποψήφιο Διδά-
κτορα, σε διάστημα από έναν έως τρεις μήνες από την 
ημερομηνία συγκρότησης της Επταμελούς Επιτροπής.

2. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέ-
τει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδι-
άσκεψης. Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ υποστηρίζει προφο-
ρικά τη Διδακτορική του Διατριβή και υποχρεούται να 
απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής.

3. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, 
η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία 
τρίτων, αξιολογεί την εργασία ως προς την ποιότητα, 
την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή 
της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την 
εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) 
τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν 
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11, 
μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το 
αποτέλεσμα της εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής 
βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό το οποίο υπογράφεται 
από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγη-
σης της Διδακτορικής Διατριβής μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και κατατίθεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος. Το αποτέλεσμα της εξέτασης της Διδακτο-
ρικής Διατριβής δύναται να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 
(i) έγκριση χωρίς αλλαγές, (ii) έγκριση με απαίτηση αλλα-
γών μικρής έκτασης, (iii) απαίτηση αναθεώρησης της Δι-
δακτορικής Διατριβής και νέας εξέτασης, (iv) απόρριψη 
της Διδακτορικής Διατριβής. Η εγκεκριμένη Διδακτορική 
Διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άρι-
στα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Η βαθμολογία καταγράφεται 
στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής.
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4. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώμα-
τος λαμβάνεται η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
της Διδακτορικής Διατριβής.

5. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας 
των μελών της Επταμελούς Επιτροπής η διατριβή εγκρί-
νεται με απαίτηση αλλαγών μικρής έκτασης, οι αλλαγές 
αυτές καταγράφονται στο πρακτικό και ο υποψήφιος 
οφείλει εντός προθεσμίας τριών μηνών να υποβάλλει 
προς τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής την αναθεωρη-
μένη έκδοση της διατριβής, συνοδευόμενη από έκθεση 
στην οποία αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αντι-
μετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις της Επταμελούς Επιτρο-
πής. Εφόσον η Επταμελής Επιτροπή κρίνει ότι η διατριβή 
περατώθηκε με τον δέοντα τρόπο, την βαθμολογεί, ενώ 
συντάσσει σχετική βεβαίωση προς τη Γραμματεία του 
Τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία λήψης 
του διδακτορικού διπλώματος λαμβάνεται η ημερομηνία 
σύνταξης της βεβαίωσης της Επταμελούς Επιτροπής. 
Εάν η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει τις αλλαγές ως 
μη ικανοποιητικές τότε η Διδακτορική Διατριβή απορ-
ρίπτεται και ο Υποψήφιος Διδάκτωρ διαγράφεται από 
το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών χωρίς να του 
απονεμηθεί τίτλος. Στην περίπτωση αυτή η επταμελής 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου τεκμηριώ-
νονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεμβάσεις κρίνο-
νται μη ικανοποιητικές, και το υποβάλλει στη Γραμματεία 
του Τμήματος.

6. Σε περίπτωση που η Επταμελής Εξεταστική Επι-
τροπή αποφασίσει την αναθεώρηση της Διδακτορικής 
Διατριβής και τον ορισμό νέας εξέτασης καταθέτει τεκ-
μηριωμένη έκθεση των αδυναμιών και των διορθώσεων, 
που οφείλουν να γίνουν πριν τη νέα υποστήριξή της. 
Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υπο-
στήριξη και αξιολόγηση της διατριβής μετά την πάροδο 
τουλάχιστον έξι μηνών. Εάν κατά τη δεύτερη υποστήριξη 
της Διδακτορικής Διατριβής η Επταμελής δεν την κρί-
νει ικανοποιητική, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ διαγράφεται 
από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να 
του απονεμηθεί τίτλος.

7. Εάν η Επταμελής Επιτροπή απορρίψει την Διδα-
κτορική Διατριβή ο Υποψήφιος Διδάκτωρ διαγράφεται 
από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να 
του απονεμηθεί τίτλος.

8. Σε κάθε περίπτωση το πρακτικό της Επταμελούς 
Επιτροπής καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου 
διδάκτορα.

9. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της Διατριβής, ο Υπο-
ψήφιος Διδάκτωρ υποχρεούται να καταθέσει αντίτυπο 
και ηλεκτρονικό αρχείο της Διδακτορικής Διατριβής 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και να υποβάλει ηλεκτρονικά το αρχείο της Διδα-
κτορικής Διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Επίσης, 
πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος του-
λάχιστον ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή και τρία (3) 
σε ηλεκτρονική, καθώς και συμπληρωμένο Απογραφικό 
Δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή.

10. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με μέριμνα 
της Γραμματείας, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ προσκαλείται 
στην επόμενη εκδήλωση αναγόρευσης - καθομολόγη-
σης - απονομής Διδακτορικού Διπλώματος.

11. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης ως «Διδα-
κτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτή-
των και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

12. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτ-
λου αποφασίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Η καθομολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 13
Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη

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

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

3. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπί-
βλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευ-
νητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζε-
ται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Δεν προβλέπεται εκπόνηση Διδακτορικών Διατρι-
βών με συνεπίβλεψη με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής.

Άρθρο 14
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
2. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) 

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

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

4. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων 
διοίκησης Α.Ε,Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά για 
διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη 
εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, 
οι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύ-
γκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στην Κοσμητεία της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού στη Συ-
νέλευση του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης, στο Συμβούλιο του Τμήματος και στις 
Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.

5. Για την ικανοποιητική πρόοδο της Διδακτορικής 
Διατριβής, κάθε Υποψήφιος Διδάκτωρ πρέπει να έχει 
επαρκή φυσική παρουσία στο Τμήμα, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα ασχολείται αποκλειστικά με το ερευνητι-
κό του αντικείμενο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν 
να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του 
Τμήματος, να παρέχουν υπηρεσίες επιτήρησης κατά τις 
εξεταστικές περιόδους, να συνεπικουρούν τους διδά-
σκοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και να υποστηρί-
ζουν φοιτητές του προγράμματος σπουδών και των ΠΜΣ 
σε μαθήματα ή και στην εκπόνηση της διπλωματικής 
τους εργασίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές σχετί-
ζονται με το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής. Η απα-
σχόληση αυτή δεν πρέπει, με ευθύνη του επιβλέποντα 
καθηγητή, να αποσπά τους υποψήφιους διδάκτορες από 
τις βασικές τους υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι διδάκτορες 
μπορούν επίσης να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί 
υπότροφοι και να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο 
με αποζημίωση σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις 
του Τμήματος. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων 
γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε διαδικασίες αξιολόγη-
σης και πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από 
πρόταση των Συνελεύσεων των Τομέων. Οι υποψήφιοι 
διδάκτορες δεν υποχρεούνται να προσφέρουν επικου-
ρικό διδακτικό έργο εάν δεν αποζημιώνονται. Σε κάθε 
περίπτωση, το όνομα του υποψηφίου διδάκτορα που 

παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο αναγράφεται στο 
ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών.

6. Μετά την ανάθεση της Διδακτορικής Διατριβής, ο 
Υποψήφιος Διδάκτωρ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, 
σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, την υλικοτεχνική 
υποδομή του Τμήματος, στα όρια των υφισταμένων δυ-
νατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει το Τμήμα 
και η πρακτική.

7. Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ οφείλει να επιδιώκει την 
ενεργή παρουσία του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότη-
τα και τη δημοσίευση μέρους των αποτελεσμάτων της 
έρευνάς του.

8. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Πειθαρχικό παράπτωμα 
για τους Υποψηφίους Διδάκτορες συνιστά η παραβία-
ση της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων 
του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά πα-
ραπτώματα είναι ιδίως: α) Η εκ προθέσεως καταστροφή 
περιουσίας του Ιδρύματος. β) Η εκούσια παρεμπόδιση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε περίπτωση 
διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τον υποψή-
φιο διδάκτορα μπορούν να του επιβληθούν, ανάλογα 
με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποι-
νές: i) έγγραφη επίπληξη, ii) αναστολή της φοιτητικής 
ιδιότητας από ένα έως δύο έτη, iii) οριστική διαγραφή. 
Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από 
απολογία του υποψήφιου διδάκτορα, από τον Πρόεδρο 
του Τμήματος. Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και 
η οριστική διαγραφή επιβάλλονται, μετά από απολο-
γία του υποψήφιου διδάκτορα, από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

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

Άρθρο 15
Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ διαγράφεται:
I. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει 

αντίστοιχη αίτηση.
II. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο όπως 

ορίζεται στην παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του παρόντος 
κανονισμού με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και μετά από ακρόαση του 
Υποψήφιου Διδάκτορα σε περίπτωση κατά την οποία:

i. ο Υποψήφιος Διδάκτωρ δεν προβεί σε ανανέωση 
εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη.

ii. παρουσιάζεται στασιμότητα των εργασιών της 
έρευνας στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής ή 
η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής.

iii. ο Υποψήφιος Διδάκτωρ έχει διαπιστωμένα υπο-
πέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού. 

iv. έχει διαπιστωμένα υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παρά-
πτωμα που δεν συνάδει με την ιδιότητα του Υποψηφίου 
Διδάκτορα, όπως π.χ. αυτό της λογοκλοπής.
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Άρθρο 16
Αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου

1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από το 
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εί-
ναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέ-
τρεχαν οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού 
προϋποθέσεις απόκτησής του και, κυρίως (αλλά όχι απο-
κλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της 
Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.

2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά 
από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  

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