
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/8545 
   Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Διδακτο-

ρικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνι-

κών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 45.

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

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

5. Το υπ’ αρ. 6652/15-05-2020 έγγραφο της Αντιπρο-
έδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρι-
μνας

6. Το υπ’ αρ. 6654/15-05-2020 έγγραφο της Αντιπρο-
έδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρι-
μνας.

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/11849/28-07-2020, απόφα-
ση: «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της 
Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος» (Β’ 3519).

8. Την υπ’ αρ. 22/24-03-2021 (θέμα 4ο «Τροποποίηση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος») απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Πε-

ριβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών με τον 
συνημμένο κανονισμό διδακτορικών σπουδών.

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

10. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

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

την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε αποσκοπούν 
στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επι-
στημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδα-
κτορικού Διπλώματος.

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

3. Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή 
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως αυτός κα-
ταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 4/18-7-2019).

Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ορ-
γανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών 
διατάξεων και αποφάσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

26 Μαΐου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2218

25419



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25420 Τεύχος B’ 2218/26.05.2021

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευ-
νητών για την προαγωγή της επιστήμης. Οι Υποψήφιοι 
Διδάκτορες (Υ.Δ.) εστιάζουν στην παραγωγή πρωτότυπης 
και καινοτόμου διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους 
τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπι-
στήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

2. Στον παρόντα κανονισμό αποτυπώνονται η δομή 
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως αυτός κα-
ταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 4/18-7-2019).

Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης

Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία είναι η μόνη αρμό-
δια για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προτάσεις για τη 
σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα η Συνέλευση του 
Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
επιλογή υποψηφίων διδακτόρων (Υ.Δ.).

- Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών διατριβών 
της πρόσκλησης.

- Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, την 
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά ομάδα αιτήσεων 
στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο διδακτορικών διατριβών. 
Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 
εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, 
καλεί τους υποψηφίους σε συνεντεύξεις και υποβάλλει 
αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή μη των Υ.Δ. 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

- Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για 
την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και τα μέλη των 
εξεταστικών επιτροπών.

- Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των υποψή-
φιων διδακτόρων.

- Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής δι-
ατριβής.

- Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.).
- Διευθετεί κάθε σχετικό θέμα που δεν προβλέπεται 

από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 5
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-

ρικής διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισό-
τιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν 
πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών και πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστι-
κών αντικειμένων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου 
ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

II. Διδακτορική διατριβή δύνανται να εκπονήσουν τυ-
χόν υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥ), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό διδα-
κτορικών σπουδών εσωτερικού προκηρυχθέντος γνω-
στικού αντικειμένου, καθώς και τυχόν υπότροφοι του 
Ελληνικού Κράτους.

III. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως 
υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

i. Να διαθέτουν εμπειρία ερευνητικής ή/και επαγγελ-
ματικής ενασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες 
ή οργανισμούς ή αυτοδύναμη δραστηριότητα σε θέματα 
και δράσεις που άπτονται του ειδικού αντικειμένου της 
διδακτορικής διατριβής και

ii. Έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτεινό-
μενης διδακτορικής διατριβής πρόσφατη ερευνητική 
δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμ-
μετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.

IV. Είναι πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως 
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων με-
ταπτυχιακών σπουδών, των οποίων το αντικείμενο δεν 
καλύπτει επιστημονική περιοχή της δασολογικής επι-
στήμης και ειδικότερα αντικείμενα του προγράμματος 
προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος. Στις παραπάνω περιπτώσεις, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η αίτηση 
του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, με την αίρεση της 
υποχρεωτικής από τον υποψήφιο παρακολούθησης και 
επιτυχούς εξέτασής του σε σειρά προπτυχιακών ή/και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγενών με την επιστη-
μονική περιοχή στην οποία προτίθεται να εκπονήσει τη 
διδακτορική διατριβή του. Τα μαθήματα αυτά καθορίζο-
νται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντος 
Καθηγητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

V. Ο βαθμός του πτυχίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 
«6,50» (έξι και πενήντα εκατοστά). Εξαιρέσεις είναι δυνα-
τές μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.
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VI. Διαθέτουν τουλάχιστον επαρκή και αποδεδειγμένη 
καλή γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμαίρεται από πι-
στοποιητικό επιπέδου B2 σύμφωνα με τα πρότυπα του 
ΑΣΕΠ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια

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

2. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δια-
τριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από 
την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί 
για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση του/της υπο-
ψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης 
συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψη-
φίου/ας διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της 
διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Συνέλευσης.

3. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί 
αναστολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με 
αίτηση του/της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αι-
τιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η 
ιδιότητα του/της υποψηφίου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής 
απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν 
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής.

4. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό 
εκπόνηση διδακτορική διατριβή, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή 
θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται 
η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντα Κανονισμού (το 
αργότερο 5 εξάμηνα πριν τη λήξη του μέγιστου επιτρε-
πτού χρόνου διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής).

5. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να 
αιτηθεί, το αργότερο έξι μήνες πριν την υποβολή της 
Δ.Δ., στη Συνέλευση του Τμήματος αλλαγή της γλώσσας 
συγγραφής της διατριβής.

Άρθρο 7
Δικαιώματα/Παροχές και
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Δικαιώματα/Παροχές
I. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
II. Οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν, για πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, πλήρη τα δικαιώματα και τις 
παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τρι-
ες του Β’ κύκλου σπουδών (τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, 
εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά.).

III. Οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού 
Διπλώματος.

2. Υποχρεώσεις
I. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανα-

νέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
II. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν διαθέτουν πτυχίο 

δασολογικών σπουδών, οφείλουν να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία τουλάχιστον προπτυ-
χιακά (του συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Δ.Δ. 
τομέα μαθημάτων) ή μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμή-
ματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κατόπιν 
εισήγησης της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης. 
Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής προ-
ϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του/της υποψήφιου/-ας 
διδάκτορα στα ανωτέρω μαθήματα.

III. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να συμμορ-
φώνονται με την πολιτική του ΔΙ.ΠΑ.Ε σχετικά με τα δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επισημαίνεται ότι η 
λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Ως 
τέτοια θεωρείται η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης, 
δημοσιευμένης ή μη, χωρίς σχετική αναφορά. Η παράθε-
ση οποιουδήποτε υλικού χωρίς τη δέουσα σχετική ανα-
φορά μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση για σοβαρές 
κυρώσεις, όπως απόρριψη της διδακτορικής διατριβής 
και διαγραφή του/της Υποψηφίου/α Διδάκτορα.

IV. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να συμπερι-
φέρονται, όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοι-
νότητας, σεβόμενοι/ες την κείμενη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς του Ιδρύματος, του Τμήματος και του Ερ-
γαστηρίου, στο οποίο εκπονούν τη διατριβή τους. Σε 
περιπτώσεις διενέξεων, αυτές θα επιλύονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος ή την Κοσμητεία της Σχολής και, 
εφόσον χρειαστεί, σε οριστικό βαθμό από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας του Ιδρύματος.

V. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση 
προόδου στη Συνέλευση στο τέλος κάθε χρόνου από 
τον ορισμό της.

VI. Πριν από την περάτωση της διατριβής απαιτείται 
η δημοσίευση τουλάχιστον δύο (2) εργασιών σε διεθνή 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και 
καταλογογραφημένα σε αναγνωρισμένη βάση (Scopus, 
Web of Science).

VII. Στις δημοσιεύσεις που περιέχουν αποτελέσματα 
διδακτορικής διατριβής Υποψηφίων Διδακτόρων του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, θα 
πρέπει να δηλώνεται από τους/τις Υποψήφιους/ες Δι-
δάκτορες η διεύθυνση του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε είτε ως μοναδική 
είτε ως πρώτη.

Άρθρο 8
Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, εφόσον τους 
ζητηθεί, να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και ερευ-
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νητικές δραστηριότητες του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος. Για τη συμμετοχή τους στην 
εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος 
λαμβάνουν, μετά από αίτησή τους στη Γραμματεία, βε-
βαίωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος 
για το επικουρικό εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν με 
σαφή αναφορά στα μαθήματα και τις ώρες απασχόλησης 
ανά εξάμηνο ή/και για το ερευνητικό έργο στο οποίο 
συμμετείχαν με σαφή αναφορά στο/α αντικείμενο/α 
απασχόλησης.

Άρθρο 9
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Η υποβολή αίτησης υποψηφίου διδάκτορα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το 
Τμήμα δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδα-
κτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου 
τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος.

I. Ο υποψήφιος/α
Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλλει, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σχετική αίτηση στη 
Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνη-
σης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι η ελληνική 
ή η αγγλική-, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επι-
βλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α 
ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτο-
ρικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 
του παρόντος Κανονισμού.

Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό ση-
μείωμα του/της υποψηφίου και προσχέδιο διδακτορικής 
διατριβής. Συνολικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους 
ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος είναι:

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος). Προαιρετικά ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση 
μπορεί να προτείνει ως επιβλέποντα του Τμήματος ο 
οποίος είναι κατάλληλος για να αναλάβει την επίβλεψη.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου
4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδι-

άσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση 
από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της 
αλλοδαπής.

5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (αν υπάρχει), 

με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει 
αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

7. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα απο-
τελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

8. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέ-
λους σφραγισμένους από τους συντάξαντες, τις οποίες 
οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην 
Γραμματεία του Τμήματος (ονοματεπώνυμο, τίτλος, δι-
εύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να 
αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου.

9. Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.
10. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων 

και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμ-
ματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, 
κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).

11. Ερευνητική πρόταση (όπως περιγράφεται παρακά-
τω). Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με 
την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνη-
τική Πρόταση (Παράρτημα I: Οδηγός Ερευνητικής πρό-
τασης από Υποψήφιους Διδάκτορες) η οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τα εξής:

- Τίτλο, Θεματική Περιοχή/Πεδίο, Λέξεις-Κλειδιά
- Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος 

ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλι-
ογραφίας

- Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτο-
τυπία της προτεινόμενης διατριβής

- Βασικό σκοπό, στόχο και αρχικά ερευνητικά ερωτή-
ματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής

- Προτεινόμενη μεθοδολογία Έρευνας
- Συνάφεια ή συνέργεια του προτεινόμενου θέματος 

με το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο, εφόσον η 
θέση Υποψήφιου Διδάκτορα προκηρύσσεται.

- Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται 
στην πρόταση

Ο/Η προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα υποβάλλει 
εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία:

1. Αναφέρει, αιτιολογημένα, εάν αποδέχεται τον/την 
υποψήφιο/α

2. Δηλώνει τον συνολικό αριθμό διδακτορικών διατρι-
βών που επιβλέπει

3. Βεβαιώνει για την ύπαρξη επαρκούς οικονομικής 
και υλικοτεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη δι-
εξαγωγή της διδακτορικής διατριβής

4. Προτείνει τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής

5. Δηλώνει τον τίτλο και τη γλώσσα συγγραφής της 
διδακτορικής διατριβής

II. Το τμήμα
Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του 

ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετά-
ζει τις 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 
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, αποδέ-
χεται ή προτείνει τα δύο επιπλέον μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, πέρα από τον/την επιβλέ-
ποντα/ουσα. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα ανάγεται στην 
αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολο-
γημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκρι-
τική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα 
εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. 
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Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει 
ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής δι-
ατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή 
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με 
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

Άρθρο 10
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην 
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 45485/2017, την 
επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης της Τριμε-
λούς Επιτροπής του άρθρου 7 με αρμοδιότητα να πλαισι-
ώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

3. 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 ΔΙ.ΠΑ.Ε 
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 
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 την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν 
να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια.

4. Ο μέγιστος αριθμός ενεργών διδακτορικών διατρι-
βών προς επίβλεψη για κάθε μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα 
του πρώτου/κύριου επιβλέποντος (ανά πάσα στιγμή) 
ορίζεται στις πέντε (5). Δεν προσμετράται η συνεπίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 
επιβλέποντος/ουσας 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 υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης 
γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέπο-
ντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και 
καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων δι-
δακτόρων.

6. 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 Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής.

7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτ-
λο και σύντομη περίληψη της διδακτορικής διατριβής, 
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων 
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με Συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με 
Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητικά κέντρα και Ινστι-
τούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με 
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτί-
ζεται. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
είναι 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, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται 
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτί-
ζεται, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 41931/
Ζ1/13-3-2018 (Β΄ 972).

Άρθρο 12
Διαδικασία Εκπόνησης

1. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργα-
σία με τον υποψήφιο/α διδάκτορα υποβάλλει, αφού συ-
μπληρωθεί ένας χρόνος από τον ορισμό της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, έκθεση προόδου με ευθύνη 
του επιβλέποντα καθηγητή. Στην έκθεση προόδου ο/η 
υποψήφιος/α παρουσιάζει τα πεπραγμένα κατά τη δι-
άρκεια του έτους και την προβλεπόμενη πορεία του στο 
επόμενο έτος ή έτη. Η έκθεση προόδου συνυπογράφεται 
από τον επιβλέποντα και από τα άλλα δύο (2) μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτήν τυχόν δικά τους σχόλια, κατατίθεται στη Γραμ-
ματεία και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει 
να ακολουθεί τα συγκεκριμένα πρότυπα δομής και εμ-
φάνισης που έχουν οριστεί από το Τμήμα Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε (βλέπε οδηγίες 
συγγραφής διατριβών και διπλωματικών Τμήματος Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος).

3. Με την ολοκλήρωση συγγραφής της διδακτορικής 
διατριβής, ακολουθεί έλεγχος και διορθώσεις από την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και ο έλεγχος 
πιθανής λογοκλοπής, που οφείλουν να ολοκληρωθούν 
σε εύλογο χρονικό διάστημα (εφόσον είναι δυνατόν 
εντός τριών (3) μηνών).
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4. Οι δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων κάθε διδακτο-
ρικής διατριβής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
σύστημα κριτών και καταλογογραφημένα σε αναγνω-
ρισμένη βάση (Scopus, Web of Science) είναι υποχρε-
ωτική. Οι δημοσιεύσεις αυτές, στις οποίες ο υποψήφιος 
διδάκτορας θα εμφανίζεται ως πρώτος συγγραφέας, θα 
πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένα και δεσμευτικά ολοκλη-
ρωθεί (κατ’ ελάχιστον με επιστολή αποδοχής) πριν την 
αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, χρόνος που 
συμπίπτει με την ημερομηνία προφορικής υποστήριξης.

Άρθρο 13
Διαδικασία Δημόσιας Υποστήριξης
και Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει 
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, διά της 
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή 
της.

2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει 
την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 
Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική 
Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολο-
κλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και 
προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτησή του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά 
επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θε-
τικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 
για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/της 
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα 
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 
παρ. 2 β’ εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή 
συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της διδα-
κτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτρο-
πή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

4. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστι-
κή Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 
β’ εδάφιο 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.

5. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, περίπου επί ημίωρο 
(30-45 λεπτά) 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 τη-
λεδιάσκεψης.

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

7. Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και κρίνει τη 
διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη 
και, με βάση αυτά τα κριτήρια, διατυπώνει την τελική της 
κρίση και τη βαθμολογεί.

8. 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 διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση 
του Τμήματος.

9. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα με διάκριση
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
I. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμ-

βάνεται. Στην περίπτωση και νέας ισοψηφίας, υπερισχύει 
η ψήφος του/της Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής 
(που είναι ο/η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια).

II. Ο βαθμός Άριστα με διάκριση’ απονέμεται σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που οφείλει να 
τεκμηριώσει στο σχετικό πρακτικό τους λόγους της δι-
άκρισης. Για να αποδοθεί αυτή η διάκριση θα πρέπει να 
ικανοποιούνται και τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

i. ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής εντός 4 
ετών,

ii. δημοσιεύματα που προέρχονται από τη διδακτο-
ρική διατριβή σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, με 
αθροιστικό συντελεστή απήχησης (IF) πενταετίας των 
περιοδικών όπου δημοσιεύει ο/η υποψήφιος διδάκτο-
ρας μεγαλύτερο του 5, στα οποία ο/η υποψήφιος διδά-
κτορας είναι πρώτος/η συγγραφέας,

iii. σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής περί υψηλής ποι-
οτικής στάθμης συγγραφής και παρουσίασης της διδα-
κτορικής διατριβής και πολύ ικανοποιητικών, σαφών και 
τεκμηριωμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις των μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Συνεκτιμώνται τυχόν διεθνείς ή εθνικές διακρίσεις του 
ερευνητικού έργου του Υποψήφιου Διδάκτορα.

10. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζη-
τήσει από τον/την Υποψήφιο Διδάκτορα βελτιώσεις στο 
κείμενο της διατριβής ορίζοντας το χρονικό διάστημα 
υλοποίησής τους έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η έγκρισή 
της από πέντε μέλη Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής. Το τελικό κείμενο της διατριβής κατατίθεται στη 
βιβλιοθήκη του Τμήματος, την κεντρική βιβλιοθήκη του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η βιβλι-
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οθήκη του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση παραλαβής της 
διατριβής και βεβαίωση ότι δεν οφείλονται βιβλία που 
είχε δανειστεί ο/η υποψήφιος διδάκτορας. Η βεβαίωση 
της Βιβλιοθήκης και το πρακτικό της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής κατατίθενται στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδι-
κασίας, η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να χορηγεί 
πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής πε-
ράτωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής από 
τον/την Υποψήφιο Διδάκτορα.

11. Σε περίπτωση που η Επταμελής Εξεταστική Επι-
τροπή δεν εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή διαπιστώ-
νοντας βαθύτερες αδυναμίες και προτείνει την εκ νέου 
υποβολή της, σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, 
αλλά εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξέτασης, η 
τροποποιημένη Διδακτορική διατριβή επανεξετάζεται 
από την ίδια Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση 
δεύτερης αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας 
διαγράφεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος, από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Σε πε-
ρίπτωση μη έγκρισης της Δ.Δ. και μη δυνατότητας εκ 
νέου υποβολής, ο Υ.Δ. διαγράφεται από το Π.Δ.Σ. του 
Τμήματος.

Άρθρο 14
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του 
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος 
το Πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιο-
λόγησης της διδακτορικής διατριβής και ακολουθεί η 
αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/
ας σε Διδάκτορα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύ-
τανης/νις ή ο/η Αντιπρύτανης/νις, ενώ μπορεί να παρί-
σταται και ο/η Κοσμήτορας. Η τελετή αναγόρευσης και 
καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού 
Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα 
σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η τελετή 
διενεργείται μία (1) φορά ανά ακαδημαϊκό έτος.

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

3. Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδα-
κτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμ-
βράνη), υπογράφεται από τον/την Πρύτανη και τον/
την Πρόεδρο του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 15
Λόγοι διαγραφής

(Πρόβλεψη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, πα-
ραγρ. 2, περιπτ. στ του ν. 4485/2017).

1. Είναι δυνατή κατά νόμο η διαγραφή από τα Μη-
τρώα του Τμήματος Υποψήφιου/ας Διδάκτορα για λόγο 

αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικα-
σίας εκπόνησης της διατριβής του/της (λ.χ. επί μακρόν 
αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη 
ενδιαφέροντος, κ.τ.λ. προκύπτουσα από τις ετήσιες εκ-
θέσεις προόδου αυτής) η για άλλο σπουδαίο λόγο (ΣΤΕ 
5957/1995, 7μελούς, ΝΣΚ 166/2011, 294/2011, ΝΣΚ 
237/2014) ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά 
στο πρόσωπο του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορα και να 
συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/ης.

2. Εφόσον δύο διαδοχικές εκθέσεις προόδου της Τρι-
μελούς Επιτροπής είναι αρνητικές.

3. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως του/της Υποψηφίου/
ας Διδάκτορα.

4. Εάν ο/η Υποψήφιος Διδάκτορας, κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής 
του/της, υποπέσει ανά πάσα στιγμή σε παράπτωμα ου 
εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 
2121/1993, όπως ισχύει) και υπόκειται σε ρυθμίσεις περί 
εννόμου προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις 
κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων, με βάση τις 
κείμενες διατάξεις.

5. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατό-
πιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, όταν έχει 
υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής 
που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

6. Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες διαγρά-
φονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, και 
στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις υποχρε-
ώσεις που τους ανατίθενται (όπως, συμμετοχή σε δρα-
στηριότητες του Τμήματος, επιτήρηση εξετάσεων, κ.α.)

β) Αν επί το πολύ δύο (2) ακαδημαϊκά έτη δεν καταθέ-
σουν στην Γραμματεία του Τμήματος τις προβλεπόμενες 
εκθέσεις προόδου.

γ) Μετά από πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας 
καθηγητή/τριας εάν διαπιστωμένα έχει παρέλθει μεγά-
λο διάστημα χωρίς επικοινωνία και ενημέρωση για την 
πρόοδό τους.

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

Άρθρο 16
Διασφάλιση Ποιότητας

1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή
i. Τα πνευματικά δικαιώματα των Διδακτορικών Διατρι-

βών ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής 
εκμετάλλευσης των καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις 
της Επιτροπής Δεοντολογίας του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος.

ii. Κάθε είδους λογοκλοπή στις δημοσιεύσεις ή τη συγ-
γραφή των Διδακτορικών Διατριβών, επινόηση ερευνη-
τικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά 
γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας 
είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους Υ.Δ. και να 
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επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς 
οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

iii. Καμία διδακτορική διατριβή δεν κατατίθεται για 
υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλε-
κτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής 
βιβλιοθήκης του ιδρύματος.

2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
i. Σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 άρθρο 23, τα χρημα-

τοδοτούμενα ερευνητικά έργα και τα διδακτορικά που, 
κατά δήλωση του επιβλέποντα καθηγητή, περιλαμβά-
νουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται 
από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και 
προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό 
και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση 
στην Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
(Ε.Η.Δ.Ε.) και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιεί-
ται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προη-
γουμένως τη σχετική έγκριση της Ε.Η.Δ.Ε. Το ίδιο ισχύει 
για έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, με την τήρηση των 
κανόνων της εχεμύθειας, προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Άρθρο 17
Διαδικασία Έγκρισης και Τροποποίησης του ΠΔΣ

1. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογί-
ας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση 

του Προέδρου της Συνέλευσης του Τμήματος, και της 
Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού Κα-
νονισμού Διδακτορικών Σπουδών δύναται να πραγμα-
τοποιείται ανά διετία ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Άρθρο 18
Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου και του/της Πρυτάνεως, όπου αυτοί αναφέ-
ρονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού, αναλαμβά-
νει η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος και ο/η Πρόεδρος αυτής αντίστοιχα, άρθρο 
12 του ν. 4610/2019. Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο 
μέλλον, το οποίο δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανο-
νισμό, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής, μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2021

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΗΣ   

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