
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2727 
Τροποποίηση κανονισμού διδακτορικών σπου-

δών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-

ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189), καθώς και την εκδοθείσα υπόσ 
τοιχεία  Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρ-
μογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονά-
δων» (Β’ 1466).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

4. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπό στοιχεία 163204/
Ζ1/29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοι-
πά θέματα).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

10. Την υπ’ αρ. 2156/2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 4394) που 
αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμή-
ματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την υπ’ αρ. 5595/2020 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 1830) που αφο-
ρά στην τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της προσωρινής συνέ-
λευσης του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 16/26-11-2021).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
152/22-12-2021).

14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπό στοιχεία 
97/Γ01/09-10-2019.

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

Την τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης 
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του 
τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός 
καταρτίστηκε με απόφαση της προσωρινής συνέλευσης 
του τμήματος (υπ΄αρ. πρακτικού 7/17-10-2019 θέμα 2ο), 
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τροποποιήθηκε με απόφαση της προσωρινής συνέλευ-
σης του τμήματος (υπ΄αρ. πρακτικού 3/16-03-2020 θέμα 
6ο), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, υποβλήθηκε στην Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του 
τμήματος και επανατροποποιήθηκε με την απόφαση της 
προσωρινής συνέλευσης του τμήματος, υπ’ αρ. πρακτι-
κού 16/26-11-2021 θέμα 5ο.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείμενο

Οι διδακτορικές σπουδές του τμήματος Εργοθερα-
πείας αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στην 
επιστήμη της Εργοθεραπείας, οι οποίοι θα έχουν τη δυ-
νατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της 
επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Οι Διδά-
κτορες προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. Το τμήμα παρέχει πρόγραμμα δι-
δακτορικών σπουδών στην ελληνική και στην αγγλική 
Γλώσσα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του κανονισμού 
διδακτορικών σπουδών ισχύουν εξίσου ανεξαρτήτως 
της επιλεχθείσας γλώσσας από τους υποψήφιους διδά-
κτορες. Το τμήμα υποχρεούται να προσφέρει το μάθημα 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και στις 
δυο γλώσσες, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες 
σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 3 
Νομικό πλαίσιο

Οι διδακτορικές σπουδές του τμήματος Εργοθερα-
πείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 4485/2017 (Α’114) και 
των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και απο-
φάσεων.

Άρθρο 4 
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών 
σπουδών είναι: 

α) Η συνέλευση του τμήματος.
β) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-

νίας.

Άρθρο 5
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας επιθυμεί να προάγει τη διεπιστημονική 
έρευνα, στο μέτρο που αυτή μπορεί να συμβάλει στη 
γενικότερη πρόοδο των Επιστημών Υγείας, καθώς και 
στην ανάπτυξη συνεργιών με τμήματα άλλων Θετικών 
ή και θεωρητικών επιστημών. Κατόπιν τούτου δικαίωμα 
υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
στο τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν όσοι/ες 
πληρούν τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. σε αντικείμενο συναφές με την επιστήμη 

του Εργοθεραπευτή, που είναι Πτυχιούχοι/Διπλωμα-
τούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι/
Διπλωματούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

- Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017, στο αντικείμενο των Επι-
στημών Υγείας ή συναφών αντικειμένων με το αντικεί-
μενο της προτεινόμενης διατριβής.

- Δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων/Σχολών Επιστη-
μών Υγείας ή Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, αλλά είναι κάτοχοι ΔΜΣ ή κάτοχοι ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, 
με τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις:

ί. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής να είναι 
διεπιστημονικό,

ii. Σημαντικό μέρος του αντικειμένου της διδακτορικής 
διατριβής να εμπίπτει αβίαστα στο πλαίσιο των Επιστη-
μών Υγείας και Αποκατάστασης ή σε ευρύτερο τομέα 
σχετικό με την εργοθεραπεία,

iii. Το πτυχίο και το ΔΜΣ του ενδιαφερομένου να πα-
ρουσιάζουν γνωστική συνάφεια με το άλλο μέρος του 
διεπιστημονικού αντικειμένου της διδακτορικής διατρι-
βής,

iv. Να υπάρχει στο τμήμα μέλος ΔΕΠ με ανάλογο γνω-
στικό αντικείμενο, ώστε να μπορεί να αναλάβει την επί-
βλεψη μιας τέτοιας διδακτορικής διατριβής,

ν. Τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής να 
προέρχονται από τμήματα και να έχουν γνωστικό αντι-
κείμενο, που είναι συναφή με εκείνο της διδακτορικής 
διατριβής.

Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
πτυχιούχων και δεν διαθέτουν ΔΜΣ, δεν έχουν, σε καμιά 
περίπτωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορι-
κού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Η μέγιστη διάρκεια περάτωσης των διδακτορικών 
σπουδών ορίζεται σε έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Κατά περίπτωση, ύστερα από αι-
τιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής είναι δυνατή η παράταση της μέγιστης χρο-
νικής διάρκειας για ένα (1) το πολύ ημερολογιακό έτος, 
με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος. Επιπλέον 
παράταση ενός (1) ακόμη ημερολογιακού έτους μπορεί 
να δοθεί μόνον εφόσον ο Υποψήφιος Διδάκτορας (Υ.Δ.) 
έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον μία εργασία σε έγκυρο 
διεθνές περιοδικό, σύμφωνα με τα κριτήρια της περ. δ 
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της παρ. 1 του άρθρου 12 και βρίσκεται στο στάδιο της 
ολοκλήρωσης της συγγραφής της διδακτορικής διατρι-
βής του.

Κάθε Υ.Δ. έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, 
άδεια αναστολής της φοίτησής του. Η άδεια χορηγείται 
με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος και δεν μπο-
ρεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ημερο-
λογιακών ετών ούτε μικρότερης του ενός (1) ημερολογι-
ακού εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης μεγαλύτερη 
από δύο (2) ημερολογιακά έτη μπορεί να χορηγηθεί μόνο 
σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας που πιστοποι-
είται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης 
του Υ.Δ. δεν συνυπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης 
της χρονικής διάρκειας φοίτησης, όπως επίσης και στον 
ελάχιστο χρόνο που προβλέπεται από τον παρόντα Κα-
νονισμό.

Άρθρο 7
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, το τμήμα Εργοθερα-
πείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας καταρτίζει ενδεικτική λίστα με 
προτεινόμενα θέματα διδακτορικών διατριβών η οποία 
ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
τμήματος. Πριν από την υποβολή αίτησης εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίω-
μα να συνεργαστεί με μέλος ΔΕΠ που, σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017, έχει δικαίωμα να είναι επιβλέπων καθη-
γητής, προκειμένου να προσδιοριστεί το θέμα της δι-
ατριβής, να συνταχθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο και 
να διασφαλιστούν σι πόροι και οι τεχνικές δυνατότητες 
εκπόνησης της διατριβής.

α) Ενέργειες του/της υποψηφίου/ιας
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα στις ημερομηνίες από 
10.02 έως 10.03, από 20.06 έως 15.07, από 20.09 μέχρι 
15.10 τα ακόλουθα:

1) Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφε-
ται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα 
εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελλη-
νικής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/
ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει 
σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής 
διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του 
ν. 4485/2017 και στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονι-
σμού και ο/η οποίος/α πρέπει να είναι του ιδίου, ή ελ-
λείψει του ιδίου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της διδακτορικής διατριβής.

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον 
προσκομίσουν «Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών» πριν 
τη συνεδρίαση της συνέλευσης του τμήματος, που επι-
κυρώνει την επιλογή των Υ.Δ. Για τους απόφοιτους ΑΕΙ 
του εξωτερικού είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαίωσης 
αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το 
ΔΟΑΤΑΠ.

4) Για τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή Master,

1) αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης.

2) αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας των μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων.

Για αποφοίτους Π.Μ.Σ. του εξωτερικού είναι απαραίτη-
τη βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Διπλώματος Master 
με το Δ.Μ.Σ. από το ΔΟΑΤΑΠ.

5) Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής 
εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το 
αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

6) Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας 
ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.

7) Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης τουλάχιστον 
επιπέδου B2/B2 της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδα-
πούς. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα βεβαιώνεται και 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει δίπλωμα ή 
πτυχίο από αγγλόφωνο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών.

8) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).
9) Δήλωση του ν. 1599/1986, «ότι δεν έχω γίνει δεκτός 

για διδακτορικές σπουδές σε άλλο τμήμα» (για όσους 
γίνουν δεκτοί).

10) Αν απαιτείται από το ερευνητικό πρωτόκολλο και 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της βιοϊατρικής έρευ-
νας και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομο-
θεσία, άδεια της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας 
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας ή του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής πολιτικής.

β) Κριτήρια αξιολόγησης
- Βαθμός Πτυχίου Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Π.Σ.).
- Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) ή Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

- Γνώση αγγλικής γλώσσας του υποψηφίου.
- Οι σχετικές συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
- Η έκθεση αξιολόγησης του υποψηφίου από τον Επι-

βλέποντα Καθηγητή με τον οποίο ο υποψήφιος ενδια-
φέρεται να συνεργασθεί.

- Η γενική εικόνα και οι γνώσεις του υποψηφίου, όπως 
αυτή αξιολογείται στη συνέντευξή του.

- Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 
όπως αποδεικνύεται από τις εργασίες σε έγκυρα διεθνή 
περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

- Βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
γ) Ενέργειες του τμήματος
H συνέλευση του τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης από μέλη ΔΕΠ του τμήματος, ανά κατηγο-
ρία αιτήσεων, με βάση τη συνάφεια του γνωστικού τους 
αντικειμένου με τα ερευνητικά αντικείμενα των αιτήσεων 
που έχουν υποβληθεί. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις αντί-
στοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη συνέλευση 
του τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο 
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υπο-
ψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προ-
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κειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/
την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει 
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση 
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης 
του τμήματος.

Η συνέλευση του τμήματος, συνεκτιμώντας τη διαθε-
σιμότητα των μελών ΔΕΠ του τμήματος, αφού λάβει τη 
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, συνεκτιμώντας 
το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιο-
λογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκρι-
τική απόφαση της συνέλευσης ορίζεται ο επιβλέπων και 
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού καθώς και η γλώσσα 
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτω-
ση που η συγγραφή θα γίνει στην αγγλική γλώσσα, η 
διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από 
εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα. Η γλώσ-
σα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής δύναται να 
αλλάξει με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μετά 
από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η συνέλευση του τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης 
πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υ.Δ. να εργασθεί για ένα 
χρονικό διάστημα υπό την συνεπίβλεψη Καθηγητή αλ-
λοδαπού Πανεπιστημίου κάτω από όρους που εγκρίνουν 
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και η συνέλευση 
του τμήματος.

Ο αρχικά εγκεκριμένος τίτλος της διδακτορικής δια-
τριβής δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της συνέ-
λευσης του τμήματος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προκειμένου 
να αποτυπώσει την εξειδίκευση του αντικειμένου της 
διδακτορικής διατριβής μετά από αναπροσαρμογή της 
στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του υπο-
ψηφίου διδάκτορα. Δεν είναι δυνατή τροποποίηση του 
τίτλου της διδακτορικής διατριβής η οποία υποδηλώνει 
μεταβολή του αντικειμένου έρευνας.

Άρθρο 8
Δικαιώματα/Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι Υ.Δ. για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν 
πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
και για τους/τις φοιτητές/τριες του β’ κύκλου σπουδών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, 
εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά. Οι Υ.Δ. δια-
τηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του διδακτορικού 
διπλώματος.

Επίσης, οι Υ.Δ. μπορούν να συμμετέχουν αμειβόμενοι 
σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά και ανα-
πτυξιακά έργα που τυχόν εκτελούνται από Μέλη Δ.Ε.Π. 
του τμήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 12β του 
άρθρου 16 του ν. 4386/2016 οι Υ.Δ. μπορούν να απα-
σχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές 
συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, 

η οποία συνάπτεται μεταξύ ερευνητικού φορέα και του 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το 
χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφά-
λισης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει 
επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση 
ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της 
ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

1) Ανανέωση εγγραφής
Ο/Η Υ.Δ. έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής 

του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
2) Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε Υ.Δ. περιλαμβάνει 

έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα, από τα οποία τουλά-
χιστον τέσσερα (4) μαθήματα πρέπει να ανήκουν στη 
στενή ερευνητική περιοχή, στην οποία θα εκπονηθεί η 
διδακτορική διατριβή του. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε 
Υ.Δ. σε κάθε διδακτικό εξάμηνο είναι τρία (3). Η επιλογή 
των μαθημάτων γίνεται από τον Υ.Δ., κατά την πρώτη 
εγγραφή του στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, 
με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Μέλους Δ.Ε.Π. 
Η μέγιστη χρονική διάρκεια επιτυχούς περάτωσης του 
υποχρεωτικού κύκλου των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Είναι δυνατή, κατά περίπτωση, ύστερα από σχετική 
αίτηση του ενδιαφερόμενου ΥΔ, τη σύμφωνη γνώμη 
του Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ, και την απόφαση της 
συνέλευσης του τμήματος, η αλλαγή και αντικατάσταση 
περιορισμένου αριθμού μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Επίσης, είναι δυνατή, κατά περίπτωση, ύστερα από 
σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου ΥΔ, εισήγηση του 
Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ, και απόφαση της συνέλευ-
σης του τμήματος, η αναγνώριση με απαλλαγή από την 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, στα οποία ο εν 
λόγω Υ.Δ. εξετάσθηκε επιτυχώς σε Π.Μ.Σ. του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας ή 
ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, οι 
κάτοχοι Δ.Μ.Σ. από τμήματα των Σχολών που αναφέρο-
νται στο Άρθρο 5 του παρόντος μπορούν να ζητήσουν 
την απαλλαγή από την εξέταση μέχρι τεσσάρων (4) αντί-
στοιχων μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, καταρτί-
ζεται λίστα μεταπτυχιακών μαθημάτων για τη διδασκα-
λία των Υ.Δ. η οποία εγκρίνεται από τη συνέλευση του 
τμήματος. Επιπλέον, με απόφαση της συνέλευσης του 
τμήματος μπορούν να προστεθούν μεταπτυχιακά μα-
θήματα των ακόλουθων κατηγοριών:

(α) Μεταπτυχιακά μαθήματα εντατικής διδασκαλίας 
και σύντομης διάρκειας από διακεκριμένους Επισκέπτες 
Καθηγητές.

(β) Μεταπτυχιακά μαθήματα Π.Μ.Σ. άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής, ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρι-
σμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του 
Εργοθεραπευτή ή συγγενούς ειδικότητας.
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Τα μαθήματα των πιο πάνω κατηγοριών (α) και (β) δε 
λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του Γενικού Μέ-
σου Όρου Βαθμολογίας του Υ.Δ.

Όλες οι υποχρεώσεις των Υ.Δ. για τα μεταπτυχιακά μα-
θήματα (παράδοση ασκήσεων, εργασιών κ.λπ.) πρέπει να 
εκπληρώνονται εντός της διάρκειας του εξαμήνου στο 
οποίο διδάσκεται το μάθημα (μέχρι τη λήξη των εξετάσε-
ων). Οι εξετάσεις στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνονται 
αμέσως μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων 
σε ένα χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδας. Η βαθμο-
λογία στα μεταπτυχιακά μαθήματα ανακοινώνεται το 
αργότερο δύο (2) εβδομάδες μετά τις εξετάσεις.

Η συστηματική παρακολούθηση των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και η συμμετοχή των Υ.Δ. στις δραστηριότη-
τες που αφορούν τα μαθήματα ή ορίζονται σ’ αυτόν τον 
κανονισμό είναι υποχρεωτική. Ο Υ.Δ. μπορεί να απουσι-
άσει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις το πολύ σε δύο (2) 
εβδομάδες διδασκαλίας.

3) Προπτυχιακά Μαθήματα
Ανάλογα με την κατηγορία των Υποψηφίων Διδακτό-

ρων του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, η συνέλευ-
ση του τμήματος, μπορεί να απαιτήσει από τον/την Υ.Δ. 
την παρακολούθηση (με επιτυχή εξέταση) ενός αριθμού 
Προπτυχιακών Μαθημάτων του τμήματος Εργοθερα-
πείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία όμως δε θα λαμβάνονται 
υπόψη στη διαμόρφωση του Γενικού Μέσου Όρου βαθ-
μολογίας. Η ολοκλήρωση των προπτυχιακών μαθημά-
των θεωρούνται προαπαιτούμενα για την εγγραφή των 
Υ.Δ. στα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο χρόνος που δίδεται 
στον Υ.Δ. προκειμένου να εξετασθεί επιτυχώς στα προ-
απαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα μπορεί να είναι 
το μέγιστο δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Τα προαπαιτού-
μενα προπτυχιακά μαθήματα επιλέγονται από τον Υ.Δ., 
με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, από κατάλογο 
προαπαιτούμενων μαθημάτων που έχουν εγκριθεί από 
τη συνέλευση του τμήματος. Η τελική έγκριση χρέωσης 
προπτυχιακών μαθημάτων γίνεται από τη συνέλευση 
του τμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται 
να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, με έξι (6) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS). 

4) Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Προόδου
Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Υ.Δ. υποχρε-

ούται να υποβάλλει εγγράφως στην Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή Έκθεση Προόδου στην οποία να περι-
γράφεται η πρόοδός του, η πιθανή επικουρική εργασία 
που ολοκλήρωσε κατά το προηγούμενο έτος καθώς και 
οι στόχοι που έχει θέσει για το επόμενο έτος. Η έκθεση 
αξιολογείται από την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. 
Αυτή η υποχρέωση δεν αφορά όσους Υ.Δ. είναι εγγε-
γραμμένοι για λιγότερο από ένα (1) ημερολογιακό έτος 
στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Η ετήσια έκθεση Προόδου μαζί με την αντίστοιχη αξι-
ολόγησή της από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

5) Ανάληψη Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου
Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος (εδάφιο 

ε’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 που παρα-

μένει σε ισχύ σύμφωνα με την περ. α’ του άρθρου 88  
του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργείων 
Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. 
η επικουρία μελών ΔΕΠ του τμήματος σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία 
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Η ανάθεση επικουρικού εκπαιδευτικού έργου ακο-
λουθεί τη διαδικασία που καθορίζεται στο θεσμό του 
Βοηθού Διδασκαλίας (Β.Δ.). Ως επικουρικό εκπαιδευτικό 
έργο που περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις των θέσεων 
για Β.Δ. ορίζεται:

(α) η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυ-
χιακά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκό-
ντων των μαθημάτων αυτών,

(β) η υποστήριξη του εργαστηριακού έργου κάποιου 
προπτυχιακού μαθήματος με τη σύμφωνη γνώμη του 
διδάσκοντα το μάθημα,

(γ) η διόρθωση θεμάτων και εργασιών προπτυχιακών 
μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα,

(δ) η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσε-
ων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των 
προπτυχιακών μαθημάτων,

(ε) η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδομής του 
τμήματος ή της Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 10
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1) Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθ-
μίδας 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.

2) Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατρι-
βών ανά μέλος ΔΕΠ δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ανά επι-
βλέποντα. Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών 
διατριβών δεν προσμετρώνται στο σύνολο.

3) Η συνέλευση του τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη 
της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να 
υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

4) Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρί-
ζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά 
δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος 
Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη 
έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία 
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι 
τακτική και συνεχής.

5) Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο 
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του 
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ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με αυτό της διδακτορικής διατριβής. Ως μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να 
ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια.

6) Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 
βαθμίδες του τμήματος. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος πρέ-
πει να είναι είτε μέλος Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας ή αναπληρωτή 
από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
είτε ερευνητής των βαθμίδων Α’ ή Β’ από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.

7) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 
επιβλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 
συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 
αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αί-
τησης του/της Υ.Δ. και σύμφωνης γνώμης του/της νέου/
ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ας. Σε διαφορετική 
περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επι-
βλέποντος/ας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου 
αριθμού Υ.Δ. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται 
για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον υπο-
ψήφιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, 
παραμένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής 
του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής.

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

9) Η Γραμματεία του τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και στην αγγλι-
κή γλώσσα, τα ονόματα των Υ.Δ., τους τίτλους και τις 
σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων διδακτορικών 
διατριβών, τα ονόματα των επιβλεπόντων/ουσών και 
των άλλων δυο (2) μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

10) Μετά από αίτηση του Υ.Δ. και τη σύμφωνη γνώμη 
όλων των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής είναι δυνατή α) η αντικατάσταση του Επιβλέποντος 
από άλλο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, β) η αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι δυνατό 
να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση δια-
τριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκ-
πόνησης της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού 
τίτλου κ.ά., 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. Το τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εί-
ναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα 
ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστι-
τούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με 
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης 
της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου 
κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η 
σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12
Υποστήριξη και Αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

1) Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε 

εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Αποδοχή εργασίας και συμμετοχή σε τουλάχιστον 

ένα (1) διεθνές συνέδριο με κριτές.
(β) Αποδοχή δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεων, από 

την έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής, σε 
έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές.

Για τις δημοσιεύσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν:
(i) Το αντικείμενο των περιοδικών να ταιριάζει με το 

θέμα της διδακτορικής διατριβής και της εργασίας που 
δημοσιεύεται.

(ii) Να υπάρχει, αποδεδειγμένα, σύστημα κριτών.
(iii) Το περιοδικό να ανήκει σε μια από τις κατηγορίες 

Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).
(iv) Οι εκδοτικοί οίκοι των περιοδικών να είναι ανα-

γνωρισμένοι.
(v) Για δημοσιεύσεις σε ανοικτής πρόσβασης περιοδι-

κά να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση αξιοπιστίας. 
Δεν συνυπολογίζονται στις δημοσιεύσεις αυτές τα «κε-
φάλαια σε βιβλία».

Επιπλέον, σε μια τουλάχιστον εργασία ο Υ.Δ. πρέπει 
να είναι πρώτος συγγραφέας, ενώ και στις δύο εργασίες 
πρέπει να αναδεικνύεται η πρωτεύουσα και σημαντική 
συνεισφορά του. Σε αντίθετη περίπτωση η Τριμελής Συμ-
βουλευτική Επιτροπή πρέπει να αναδείξει την ποσοτική 
και ποιοτική συνεισφορά του ΥΔ και να τεκμηριώσει την 
επάρκειά της ως ισοδύναμη με τις δύο (2) εργασίες σε 
έγκριτα διεθνή περιοδικά με κριτές. Για το σκοπό αυτό 
η Τριμελής Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει τη δημοσίευ-
ση περισσότερων των δύο εργασιών σε έγκριτα διεθνή 
περιοδικά με κριτές.
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(γ) Επιτυχής ολοκλήρωση των τυχόν απαιτούμενων 
προπτυχιακών μαθημάτων.

(δ) Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτούμενων έξι (6) 
μεταπτυχιακών μαθημάτων με βαθμό μαθήματος του-
λάχιστον επτά (7,0).

(ε) Να έχουν κατατεθεί από τον Υ.Δ. όλες οι ετήσιες εκ-
θέσεις προόδου για τις οποίες να μην υπάρχει αρνητική 
αξιολόγηση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
σε περισσότερες της μίας (1).

2) Αίτηση για δημόσια υποστήριξη στην Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής ο/η Υ.Δ. υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας, για δημόσια 
υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ελέγχοντας την 
τήρηση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της διδακτο-
ρικής διατριβής του Υ.Δ. και μετά την προφορική πα-
ρουσίαση ενώπιόν της αποφασίζει την έγκριση ή την 
αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή 
εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην 
Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται 
ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον/
την Υ.Δ. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν 
εγκρίνει την αίτηση του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορα, 
του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις-
βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

3) Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Η συνέλευση του τμήματος, μετά την κατάθεση ανα-

λυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επι-
τροπή για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής 
του/της Υ.Δ.. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη 
που πληρούν τα κριτήρια του εδάφιο β’ της παρ. 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή 
ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής 
διατριβής. Για τη σύνθεση της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη ότι δύο (2) τουλάχιστον 
από τα μέλη της ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας ή Ερευνητή Α’ και επίσης, δύο (2) του-
λάχιστον από τα μέλη της είναι μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου 
τμήματος. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει 
δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να 
μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη που 
πληρούν τα κριτήρια των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται 
σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

4) Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από τον/την 

Υ.Δ. δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-

τροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋ-
ποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων 
(4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ 
τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλε-
διάσκεψης. Για την απαρτία της Εξεταστικής Επιτροπής 
είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) 
μελών. Ο/Η Υ.Δ. απαντά στις ερωτήσεις των μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη 
γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι 
δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροα-
τήριο. Στη συνέχεια ο/η Υ.Δ. αποχωρεί και η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία 
τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την 
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της 
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει 
την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό 
πρακτικό. Η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειο-
ψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα 
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της 
διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη συνέλευση 
του τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτι-
κό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς 
Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγη-
τική Έκθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (παρ. 18  
του άρθρου 39 του ν. 4186/2013).

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασί-

ας τροποποιήσεις, η Τριμελής Επιτροπή, ενεργώντας 
εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, 
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώ-
σει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου ζητούνται 
μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επταμελής Εξετα-
στική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τρο-
ποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων 
και η απόφασή της θα είναι τελική.

Άρθρο 13
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της 
Υ.Δ. γίνεται από τη συνέλευση του τμήματος σε δημόσια 
συνεδρίαση παρουσία του/της Υ.Δ.

Ο/Η Πρόεδρος του τμήματος θέτει υπόψη του Σώ-
ματος το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής, που 
πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της διδα-
κτορικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και 
καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα 
του τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο παράρτημα 
του παρόντος Κανονισμού.
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Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθε-
ση της διδακτορικής διατριβής και της περίληψής της 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
Στον/Στην διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο διδακτορι-
κού διπλώματος.

Άρθρο 14
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

Ο τίτλος του διδακτορικού διπλώματος είναι δημόσιο 
έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο του 
τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατρι-
βή. Τον τύπο του διδακτορικού διπλώματος ορίζει με 
απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Το διδακτορικό δίπλωμα (περγαμηνή/πά-
πυρος) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρό-
εδρο του τμήματος και τον/την Γραμματέα του τμήματος 
και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από 
την καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης 
της διδακτορικής διατριβής του.

Άρθρο 15 
Παράλληλες Δραστηριότητες

1. α) Στην περίπτωση που ο Υ.Δ. είναι κάτοχος Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης άλλου συναφούς 
τμήματος από αυτό που εκπονεί τη διδακτορική του 
διατριβή ή και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο Επι-
βλέπων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από τον Υ.Δ., εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθηση 
συγκεκριμένων μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου 
του οικείου τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά από έγκριση της 
συνέλευσης ή της Ε.Δ.Ε. του τμήματος υποδοχής.

β) Τη σχετική έγκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής. 
Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη συμ-
μετοχή σε εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση 
εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραμμα.

2. Ο Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα 
μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής και της συνέλευσης του τμήματος, προκειμένου να 
εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και 

τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Ο Υ.Δ. οφείλει 
να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό 
σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά 
συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς 
του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

3. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, επιχο-
ρηγείται η συμμετοχή των Υποψηφίων Διδακτόρων σε 
εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση της συνέ-
λευσης του τμήματος.

Άρθρο 16 
Διαγραφή

Η συνέλευση του τμήματος Εργοθεραπείας, μετά από 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Δι-
δάκτορα του/της οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρ-
κής. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. 
Ανεπαρκής πρόοδος του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορα 
χαρακτηρίζεται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με δύο 
(2) τουλάχιστον αρνητικές Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου.

Επίσης διαγραφή του Υποψηφίου/ας Διδάκτορα μπο-
ρεί να γίνει και μετά από αίτησή του/της.

Άρθρο 17
Διοικητική Υποστήριξη 
των Διδακτορικών Σπουδών

Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών 
γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου τμήματος στο 
οποίο εκπονείται.

Στη Γραμματεία του τμήματος τηρείται αρχείο με ατο-
μική μερίδα για κάθε Υ.Δ., στην οποία καταγράφεται κάθε 
στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του/της.

Άρθρο 18
Ειδικές Διατάξεις

Θέματα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού κατά την 
εφαρμογή του, καθώς και θέματα που δεν συμπεριλαμ-
βάνονται σε αυτόν θα ρυθμίζονται από τη συνέλευση 
του τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 28 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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