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Άπθπο 1 
Γενικέρ Απσέρ 

Οη Γηδαθηνξηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4485/2017 θαη ηνπ ελ γέλεη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη. Απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

θαη νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.), ην νπνίν πηζηνπνηεί 

ηελ εθπφλεζε πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά 

ηνπ/ηεο θαηφρνπ ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο γλψζεο ζηνλ αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ θιάδν. 

 

Άπθπο 2: 
Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ για εκπόνηζη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο έρεη ν/ε θάηνρνο 

Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλνπ σο ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο ή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4485/2017, θαζψο θαη 

απφθνηηνη ζρνιψλ ή ηκεκάησλ κε θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο 6 εηψλ. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. ιφγσ ηδηαίηεξνπ επηζηεκνληθνχ ή επαγγεικαηηθνχ έξγνπ, 

έξεπλα, δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πςεινχ θχξνπο θ.ά. γίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα δεθηφο, κε απφθαζε πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο  (Σ), σο Τπνςήθηνο 

Γηδάθηνξαο (ΤΓ) θαη κε θάηνρνο Γ.Μ.. (άξζξν 38 ηνπ Ν. 4485/17). ηελ 

πεξίπησζε απηή ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε εάλ νη 

Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο (ΤΓ) πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα, ζεκηλάξηα ή 

εξγαζηήξηα.  

 

Άπθπο 3: 

Γιαδικαζία ςποβολήρ αίηηζηρ για εκπόνηζη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Ο/Η ελδηαθεξφκελνο/ε ππνβάιιεη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο (παξ. 2, 

άξζ. 38, Νφκνπ 4485/2017), θαη εηδηθφηεξα ζηηο εκεξνκελίεο απφ 1 επηεκβξίνπ έσο 

30 Ινπλίνπ, ζρεηηθή αίηεζε ηηο εκέξεο Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή ψξεο 12.00 

– 14.00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γήινπ 1ᴬ, Γνπδί. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ή ην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.nurs.uoa.gr. 

 

Άπθπο 4: 
Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά 

Έληππν Αίηεζεο (παξέρεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ειεθηξνληθά 

ζηελ δηεχζπλζε www.nurs.uoa.gr) φπνπ αλαγξάθνληαη: 

- o πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (ΓΓ) 

- ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή πξφηαζε θαη πξνζρέδην Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

- πξνηεηλφκελε γιψζζα εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

- πξνηεηλφκελνο/ε Δπηβιέπσλ/νχζα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

http://www.nurs.uoa.gr/
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2. Δξεπλεηηθφ Πξσηφθνιιν Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν Δπηβιέπνληα/νχζα θαη κνλνγξαθή ζε θάζε ζειίδα 

3. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (γηα 

πηπρηνχρνπο ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνχ) 

4. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα κε: 

- Φσηνηππία αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο  

- Αληίγξαθν Πηπρίνπ  

- Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

- Αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  

- Αληίγξαθν δηπισκαηηθήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζε ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή 

- Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ή ειιελνκάζεηαο 

- πζηαηηθέο επηζηνιέο απφ Καζεγεηέο/ηξηεο Α.Δ.Ι, ή εξγνδφηεο 

- Γεκνζηεχζεηο 

Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζα θαηαηίζεηαη ζηελ θεληξηθή Γξακκαηεία, ε νπνία ζα ην 

παξαπέκπεη ζηελ Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο (ζρεηηθέο 

νδεγίεο ζην παξάξηεκα) γηα έγθξηζε. Η βεβαίσζε  ηεο επηηξνπήο καδί κε ην 

εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαηίζεηαη εθ λένπ ζηελ θεληξηθή Γξακκαηεία. 

 

Άπθπο 5 
Γιαδικαζία επιλογήρ ςποτηθίυν διδακηόπυν 

Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο (Σ), αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί, ηηο θαηεγνξηνπνηεί κε βάζε ηε ζπλάθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

θαη νξίδεη κία ηξηκειή επηηξνπή αλά θαηεγνξία αηηήζεσλ. 

Κάζε ηξηκειήο επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, εμεηάδεη 

ηηο αληίζηνηρεο αηηήζεηο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα έγγξαθα θαη θαιεί ηνπο 

Τπνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε. Καηφπηλ ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

αλαιπηηθφ ππφκλεκα ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάζε 

Τπνςήθηνο/α πξέπεη ή δελ πξέπεη λα γίλεη δεθηφο/ή, θαζψο θαη ν πξνηεηλφκελνο/ε 

Δπηβιέπσλ/νχζα, εθφζνλ απηφο δελ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Τπνςήθην/α. Η 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, αθνχ ιάβεη ηε γλψκε ηνπ πξνηεηλφκελνπ/εο, ηε ζπλεθηηκά 

κε ην ππφκλεκα ηεο επηηξνπήο θαη εγθξίλεη ή απνξξίπηεη αηηηνινγεκέλα ηελ αίηεζε 

ηνπ Τπνςεθίνπ/αο.  

ηελ εγθξηηηθή απφθαζε νξίδεηαη θαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο (άξζξν 38 ηνπ Ν. 4485/17). 

Μεηά ηελ εγγξαθή ησλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ Σξηκειψλ 

πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ (ΣΔ), ηα νλφκαηα ησλ Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ, ησλ 

Δπηβιεπφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ή Δξεπλεηψλ/ηξηψλ, νη ηίηινη ησλ εθπνλνχκελσλ 

Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ θαη ζχληνκε πεξίιεςε απηψλ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ 

Σξηκειψλ πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ αλαξηψληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα (άξζξν 38 ηνπ Ν. 4485/17). 
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Άπθπο 6 

Δπίβλετη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

1. Δπιβλέπυν/οςζα Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Γηθαίσκα επίβιεςεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ έρνπλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. Α΄ βαζκίδαο, 

Αλαπιεξσηή/ηξηαο θαη Δπίθνπξνπ/εο ηνπ νηθείνπ ή άιινπ Α.Δ.Ι. ή Δξεπλεηέο/ηξηεο 

Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαζκίδαο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ 

Ιδξχκαηνο Ιαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ή σο δηαθνξεηηθά 

νξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ εθάζηνηε λνκνζεηηθφ πιαίζην (άξζξν 39 ηνπ Ν. 4485/17). 

Κάζε κέινο ΓΔΠ δεν μποπεί λα επηβιέπεη παξάιιεια πεξηζζφηεξεο απφ 5 

Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο/ηνη απφ ηνπο ΤΓ 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Απηφ 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαηξηβήο έζησ θαη πξηλ ηελ 

ηειηθή ηνπ κνξθή. 

2. Σπιμελήρ ςμβοςλεςηική Δπιηποπή 

Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο αλαζέηεη ζηνλ/ζηελ πξνηεηλφκελν/ε Δπηβιέπνληα/νπζα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4485/17, ηελ επίβιεςε ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη νξίδεη Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, κε 

αξκνδηφηεηα λα πιαηζηψλεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο. 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κεηέρνπλ σο κέιε, ν Δπηβιέπσλ θαη δχν 

αθφκε κέιε Γ.Δ.Π. Α΄ βαζκίδαο, Αλαπιεξσηή/ηξηαο θαη Δπίθνπξνπ/εο απφ ην νηθείν 

ή άιιν Α.Δ.Ι. ή Καζεγεηέο/ηξηεο αλαγλσξηζκέλσλ σο νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, ή Δξεπλεηέο/ηξηεο 

ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ 

Ιδξχκαηνο Ιαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ή απφ αλαγλσξηζκέλα 

εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα ηεο αιινδαπήο θαη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ηελ ππφ θξίζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.  

ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. απφ ηηο ηξεηο 

πξψηεο βαζκίδεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο (άξζξν 39 ηνπ Ν. 4485/17). 

2α. Ανηικαηάζηαζη μελών Σπιμελούρ ςμβοςλεςηικήρ Δπιηποπήρ 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν/ε Δπηβιέπσλ/νπζα εθιείςεη ή δηαπηζησκέλα αδπλαηεί 

λα επηβιέςεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ 

Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, εθηηκψληαο ηηο 

πεξηζηάζεηο, αλαζέηεη ζε άιιν άηνκν ηελ επίβιεςε, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπ/ηεο ΤΓ θαη γλψκε ηνπ/ηεο πξνηεηλφκελνπ/εο Δπηβιέπνληνο/νπζαο. Γηαθνξεηηθά, 

αλαζέηεη ζε έλα απφ ηα άιια δχν (2) κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, αθφκε θαη θαζ’ ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ΤΓ πνπ κπνξεί λα 

επηβιέπεηαη αλά άηνκν, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ (άξζξν 

39 ηνπ Ν. 4485/17). 

2β. Μεηακίνηζη/ζςνηαξιοδόηηζη Δπιβλέπονηορ/οςζαρ 

Αλ ν/ε αξρηθά Δπηβιέπσλ/νπζα κεηαθηλεζεί ζε άιιν Α.Δ.Ι. ή Σκήκα Α.Δ.Ι. ή 

ζπληαμηνδνηεζεί, ζπλερίδεη λα εθηειεί ρξέε Δπηβιέπνληνο/νπζαο ησλ Γηδαθηνξηθψλ 

Γηαηξηβψλ πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ν ηίηινο απνλέκεηαη απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο 
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ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ (άξζξν 39 ηνπ Ν. 

4485/17). 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα αθππεξεηήζαληα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηζάξηζκα κέιε, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

θξίζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  

3. Δπηαμελήρ Δξεηαζηική Δπιηποπή 

Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο νξίδεη Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή 

γηα ηελ θξίζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (παξ. 1, άξζξν 41, ηνπ Ν. 4485/17).  

ηελ Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, εθηφο απφ ηα αθππεξεηήζαληα κέιε απηήο, ηα νπνία κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο αληηθαζίζηαληαη απφ ηζάξηζκα κέιε πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ Ν.4485, θαζψο θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε, πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4485/17. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΠ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, Καζεγεηέο/ηξηεο Α..Δ.Ι ή κέιε Δ.Π. ησλ ΣΔΙ θαη ηεο 

Α.ΠΑΙ.ΣΔ ή εξεπλεηέο Α ́, Β ́ ή Γ ́ βαζκίδαο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 

13Α ηνπ λ. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ιδξχκαηνο Ιαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ. 

Όια ηα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή 

ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν/ε ΤΓ εθπφλεζε ηε Γηαηξηβή 

ηνπ/ηεο.  

Σα αθππεξεηήζαληα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ (άξζξα 39 θαη 41 ηνπ Ν. 4485/17). 

 

Άπθπο 7: 
Υπονική διάπκεια, Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ Τποτηθίυν Γιδακηόπυν 

1. Υπονική διάπκεια 

Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο είλαη 

ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 40, παξ. 1 ηνπ Ν. 4485/17). 

Η κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα είλαη έμη (6) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε, απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα νξηζκφ ηεο 

Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο.  

Μεηά ηεv άθαξπε παξέιεπζε απηoχ ηoπ κέγηζηoπ ρξφvoπ o/ε ΤΓ δηαγξάθεηαη 

θαηφπηλ απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Ο/Η ΤΓ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ζην Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα 

λα δεηήζεη κε επαξθψο αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ/ηεο ηελ αλαζηνιή θνίηεζεο. Η 

αίηεζε αλαζηνιήο εγθξίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ε αλαζηνιή δελ 
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κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο.  

Ο ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο θνίηεζεο δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ πξνβιεπφκελε κέγηζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνιήο θνίηεζεο δελ επσθεινχληαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ παξνρψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ΤΓ. 

2. Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ  

- Οη ΤΓ ππνρξενχληαη ζε αλαλέσζε εγγξαθήο αλά αθαδεκατθφ έηνο (άξζξν 45, παξ. 

2 ηνπ Ν. 4485/17). 

- Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηαηξηβήο είλαη, 

νη ΤΓ λα έρνπλ:  

α) ηνπιάρηζηνλ κία αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηαηξηβήο ζε εζληθφ ή 

δηεζλέο ζπλέδξην κε θξηηέο θαη  

β) ηνπιάρηζηνλ κία δεκνζίεπζε ζε εζληθφ ή δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε 

θξηηέο. 

- Οη ΤΓ θάζε έηνο, παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά θαη ππνβάιινπλ θαη εγγξάθσο 

αλαιπηηθφ ππφκλεκα ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπο. Αληίγξαθν ηνπ ππνκλήκαηνο, 

θαζψο θαη ζρφιηα επ’ απηνχ απφ ηνλ/ηελ Δπηβιέπνληα/νπζα ή ηελ Σξηκειή 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη Δθζέζεηο Πξνφδνπ θαηαρσξίδνληαη ζηνλ αηνκηθφ 

θάθειν ηνπ/ηεο Τπνςεθίνπ/αο (άξζξν 40, παξ. 2 ηνπ Ν. 4485/17). 

- Ο/Η ΤΓ θαη ε ΣΔ ηoπο, oθείιoπv  vα εvεκεξψvoπv ηε Σ κε εηήζηεο Δθζέζεηο 

Πξνφδνπ γηα ηεv πξφoδo ηεο Γηδαθηoξηθήο Γηαηξηβήο. Ο/Η Δπηβιέπσλ/νχζα 

θαινχλ ηoπιάρηζηoλ κηα θνξά αvά εμάκεvo ηoλ/ηελ ΤΓ γηα vα ειέγρνπλ ηεv 

πξφoδo ηεο Γηδαθηoξηθήο Γηαηξηβήο (ζπγθέvηξσζε, αvάιπζε, επεμεξγαζία 

ζηoηρείσv, ζπγθέvηξσζε ηαμηvφκεζε ηεο βηβιηoγξαθίαο, ζπγγξαθή γεvηθoχ 

κέξoπο). Δάλ ηα ππάξρovηα ζηoηρεία ζεσξoχvηαη επαξθή θαη θαηά ηεv θξίζε ηεο 

ΣΔ (ηα κέιε ηεο oπoίαο αvηαιιάζζoπv ζπρvά απφςεηο), ε ΣΔ δίδεη γξαπηή 

εvηoιή ζηov/ζηελ ΤΓ γηα ηεv έvαξμε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηαηξηβήο. Ο/Η ΤΓ έρεη 

ππoρξέσζε vα ηεξεί ηηο πξoζεζκίεο θαη vα είvαη ζπvεπήο πξoο ηηο ππoρξεψζεηο ηoπ. 

ε πεξίπησζε πoπ oιηγoξήζεη o/ε Δπηβιέπσλ/νχζα ή ηα κέιε ηεο ΣΔ, ηφηε είvαη 

ππoρξέσζε ηoπ/ηεο ΤΓ vα ππεvζπκίζεη θαη λα δεηήζεη απφ ηεv ΣΔ ηoπ vα 

πξoσζεζεί ε Γηδαθηoξηθή ηoπ/ηεο Γηαηξηβή.  

- Οη Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

- Οη ΤΓ έρνπλ κέρξη πέληε (5) πιήξε αθαδεκατθά έηε απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο, 

φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Μέρξη θαη πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, δαλεηζκνχ θαη ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ(άξζξν 40, παξ. 3 

ηνπ Ν. 4485/17). 

- Οη ΤΓ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο κέξνπο ηεο έξεπλάο ηνπο ζε άιιν 

ίδξπκα/ηλζηηηνχην/εξεπλεηηθφ θέληξν/επηρείξεζε ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

- Οη ΤΓ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα/εκεξίδεο/εξγαζηήξηα. 

- Οη ΤΓ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απαζρνινχληαη ζην Σκήκα, εθφζνλ πξνθχπηεη 

ζρεηηθή αλάγθε θαη πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 
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Με πξφηαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε ΤΓ ε επηθνπξία Μειψλ Γ.Δ.Π. 

ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε σξηαία αληηκηζζία πνπ επηβαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο (άξζξν 9, παξάγξαθνο 3, εδάθην ε, ηνπ Ν. 

3685/2008). 

Τπνςήθηνη/εο Γηδάθηνξεο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 19 παξ. 4 ηνπ Ν.4452/17 

δχλαηαη λα πξνζιακβάλνληαη σο αθαδεκατθνί ππφηξνθνη δηα πξάμεσο ηνπ νηθείνπ 

Σκήκαηνο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηε δηεμαγσγή 

δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, νξγαλσηηθνχ, εξγαζηεξηαθνχ ή θιηληθνχ 

έξγνπ θαζνξηδφκελνπ δηα ηεο ζπκβάζεσο. Η πξνθήξπμε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

γίλεηαη έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα θαη έγθξηζε απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Η δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο θαζνξίδεηαη κέρξη ελφο 

παλεπηζηεκηαθνχ έηνπο θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σνκέα. 

Γχλαηαη απηή λα αλαλεψλεηαη ή λα παξαηείλεηαη, πιελ φκσο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

πξφζιεςεο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηα ηξία (3) παλεπηζηεκηαθά έηε. Η απαζρφιεζε 

ησλ αλσηέξσ δχλαηαη λα είλαη πιήξεο ή κεξηθή θαη ε θάιπςε ηεο απνδεκίσζήο ηνπο 

ζα γίλεηαη απφ ππνηξνθίεο θαη πφξνπο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ην Σκήκα, ρσξίο αχμεζε 

ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πξνο ην νηθείν Α.Δ.Ι. θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 8: 
Δκπόνηζη ηηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

1. Οπιζμόρ /αλλαγή θέμαηορ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Με επζχλε ηεο ΣΔ, θαηαηίζεηαη εvηφο ηξηκήvoπ απφ ηεv απoδoρή ηoπ/ηεο ΤΓ απφ 

ηo Σκήκα (εκεξoκεvία Σ) ζηε Γξακκαηεία ηoπ Σκήκαηoο, ηo αθξηβέο ζέκα ηεο 

Γηδαθηoξηθήο Γηαηξηβήο.  

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ν ειάρηζηνο ρξφλνο 

γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ λένπ ζέκαηνο. 

2. Οδηγίερ ζςγγπαθήρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ  

Σν ηεχρνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζα πξέπεη λα κνξθνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ: 

Γξακκαηνζεηξά Times New Roman ή Arial, Μέγεζνο Γξακκαηνζεηξάο 12, Γηάζηηρν 

1,5. 

ηελ αξρή ηνπ ηεχρνπο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα Πεξηερφκελα ελψ ζην ηέινο ε 

Πεξίιεςε/Abstract θαζψο θαη ε Βηβιηνγξαθία κε ην ζχζηεκα Harvard ή Vancouver. 

Σν Δμψθπιιν ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηνχ κπιε ρξψκαηνο θαη νη 4 πξψηεο ζειίδεο λα 

είλαη ζχκθσλα κε  ππφδεηγκα πνπ ζα παξαιάβεη κε επζχλε ηνπ ν/ε ΤΓ απφ ηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

ηε ξάρε ηνπ ηεχρνπο ζα αλαγξάθεηαη επάλσ «Γ.Γ.», ζηε κέζε ην Ολνκαηεπψλπκν 

ηνπ/ηεο ΤΓ θαη ζην θάησ κέξνο «ΑΘΗΝΑ θαη ε ρξνλνινγία».  

ην εζψθπιιν θάζε θαηαηηζέκελεο θαη εγθξηλφκελεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο, λα κλεκνλεχεηαη, ζε εκθαλέο ζεκείν, ε ζχλζεζε ηεο Σξηκεινχο 
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πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

Γηαηξηβήο. 

ε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο Δπηβιέπνληνο ή κειψλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο λα αλαθέξεηαη ε αξρηθή ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κλεκνλεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Δπηβιέπνληνο ή ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο θαη λα αλαθέξεηαη ε ζχλζεζε ηεο 

Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

3. Γλώζζα ζςγγπαθήρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζπληάζζεηαη ζε γιψζζα πνπ απνθαζίδεη ε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο, φηαλ είλαη δηάθνξε ηεο ειιεληθήο, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηε γιψζζα 

ζπγγξαθήο πνπ έρεη πξνηείλεη ν/ε ΤΓ ζηελ αίηεζή ηνπ/ηεο (άξζξν 38 παξ. 2 &3 ηνπ 

Ν. 4485/17). 

Άπθπο 9: 
Κπίζη ηηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ε Σξηκειήο 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δέρεηαη ή απνξξίπηεη αίηεζε ηνπ/ηεο Τπνςεθίνπ/αο γηα ηε 

δεκφζηα ππνζηήξημε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Αλ ε ΣΔ απνδερζεί ηελ αίηεζε 

ηνπ/ηεο Τπνςεθίνπ/αο, ζπληάζζεη αλαιπηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη 

ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο δεηψληαο ηνλ νξηζκφ Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ θξίζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ΣΔ απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ/ηεο ΤΓ γηα ηε δεκφζηα 

ππνζηήξημε ηεο Γηαηξηβήο (νξηζκφ Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο), ν/ε ΤΓ ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ Δπηβιέπσλ/νχζα επαλέξρεηαη κε λέα αίηεζε, ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο ηξείο (3) κήλεο, αθνχ έρεη αθνινπζήζεη ηηο 

ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο εγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα νξηζκφ Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο  (πξνηείλεη θαη ηα κέιε) 

ζε εχινγν ρξφλν θαη φρη αξγφηεξα απφ έλα (1) κήλα.  

Η εκεξνκελία ηεο θξίζεο ηεο Γηαηξηβήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο 

Δπηβιέπσλ/νχζα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ ΤΓ θαη πξέπεη vα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 20 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ζε θακία πεξίπησζε φκσο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε 

αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο.  

Ο/Η ΤΓ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο απφ έλα ηεχρνο (ζχλνιν 7) ζε έληππε ή θαη ςεθηαθή κνξθή. 

Δάλ ε Γηαηξηβή γξαθηεί ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππάξρεη πεξίιεςε ζηα Διιεληθά. 

Ο/Η ΤΓ πξνζθνκίδεη Τπεχζπλε Γήισζε πσο ε Γηαηξηβή δελ είλαη πξντφλ 

ινγνθινπήο. 

Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνζηεξίδεηαη δεκφζηα απφ ηνλ/ηελ ΤΓ.  

Η δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ησλ 

ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ελψ ηα ινηπά κέιε 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο (παξ.3, αξ.41, Ν.4485/17). 

Η δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο. 
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ηε ζπλέρεηα, ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ρσξίο ηελ παξνπζία ηξίησλ, θξίλεη 

ηελ εξγαζία σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ πξσηφηππε ζθέςε θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα απηά ηελ εγθξίλεη, κε 

πιεηνςεθία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο (άξζξν 41, παξ. 3 ηνπ Ν. 

4485/17) θαη αμηνινγεί ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ηνπο βαζκνχο ΚΑΛΩ, ΛΙΑΝ 

ΚΑΛΩ ή ΑΡΙΣΑ. Γηα ηελ απφθαζή ηεο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ 

Αμηνιφγεζεο. 

Ο/Η Δπηβιέπσλ/νχζα ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηα νπνία αθνχ 

ππνγξαθνχλ απφ φια ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θαηαηίζεληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηoπ Σκήκαηoο καδί κε ηo ππνγεγξακκέλν απφ ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξoπήο ηεχρoο ηεο Γηαηξηβήο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξαθηηθφ θέξεη ππνγξαθέο ηεζζάξσλ κειψλ ηεο 

Δπηακεινχο Δπηηξνπήο, θαη πέκπην κέινο έρεη ππνγξάςεη ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ν 

ηίηινο ζεσξείηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί εγθχξσο (Ν.4186/2013, άξζξν 39, παξ. 18). 

ε πεξίπησζε πνπ, ε Δπηακειήο Δπηηξνπή θξίλεη φηη ε Γηαηξηβή ρξήδεη δηνξζψζεσλ 

π.ρ. πιεηνςεθία κειψλ, δίλεηαη πξνζεζκία ελφο έσο ηξηψλ κελψλ ππνβνιήο ηεο 

Γηαηξηβήο κε δηνξζψζεηο. Ο/Η Δπηβιέπσλ/νχζα θαηαζέηεη βεβαίσζε φηη ν/ε 

Τπνςήθηνο/α ππέβαιε ηε Γηαηξηβή κε ηηο πξνζζήθεο/αιιαγέο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Τπνςήθηνο δελ πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζεσξείηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

θξίζεο δελ νινθιεξψζεθε θαη ν/ε ΤΓ πξέπεη λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζή ηνπ/ηεο, 

εθφζνλ δελ έρεη ππεξβεί ζπλνιηθά ηα 6 έηε. 

 

Άπθπο 10: 
Αναγόπεςζη- Καθομολόγηζη Γιδακηόπυν 

Ο/Η Τπνςήθηνο/α αλαγνξεχεηαη ζε Γηδάθηνξα  απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

Μεηά ηεv αvαγφξεπζε, ρoξεγείηαη απφ ηo Σκήκα, βεβαίσζε νινθιήξσζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο γηα ρξήζε ζε δηάθoξεο ππεξεζίεο. Ο 

oξηζηηθφο ηίηιoο ηoπ Γηδάθηoξα πoπ ρoξεγείηαη απφ ηov Πξχηαvε δίvεηαη θαηά ηεv 

oξθσκoζία. Ο/Η ΤΓ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη βεβαίσζε νινθιήξσζεο 

ππνρξενχηαη ζε: 

 Κατάκεςθ διατριβισ ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο "ΠΕΡΓΑΜΟ" (Βιβλιοκικθ Επιςτθμϊν 
Τγείασ) 

 Κατάκεςθ διατριβισ ςτο Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ 

 Κατάκεςθ διατριβισ ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ (Ν. 3149/2003, άρκρο 12, 
παρ. 7.α και 9). 

 

Άπθπο 11: 
Πνεςμαηικά δικαιώμαηα 

Η έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, απνβιέπεη 

πξσηίζησο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ Τπνςήθηνπ Γηδάθηνξα θαη ζηελ απφθηεζε 

εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, 

θαζψο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηαδηνδξνκία ηνπ.  

Η εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο, κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε 

ζπλερφκελεο θαη πνιιέο θνξέο καθξνρξφληεο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ 
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εξεπλεηηθέο κνλάδεο θαη επηζηεκνληθνχο ππεπζχλνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο 

επηζηήκεο, ζπρλά ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ο ζπγγξαθέαο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη 

εζηθνχ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαηξηβήο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ην Ν. 2121/1993, φπσο ηζρχεη. 

Σα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (π.ρ. εθεπξέζεηο), πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, αλήθνπλ 

ηφζν ζηνλ Γηδάθηνξα φζν θαη ζηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ή θαη ζε άιινπο 

εξεπλεηέο πνπ κεηέρνπλ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Γηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ην πέξαο ηεο 

Γ.Γ. ιφγσ ηεο ζπλέρηζεο ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο ζην εξγαζηήξην αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν απηήο ηεο θάζεο ηεο έξεπλαο ή θαη ζε 

άιινπο εξεπλεηέο. Γηα ηα ζέκαηα απηά κπνξεί λα ππνγξαθεί ζχκβαζε κεηαμχ ησλ 

κεξψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο έξεπλαο.  

 

Άπθπο 12: 
Γιαγπαθή ςποτηθίυν διδακηόπυν 

Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, κεηά ηελ εηζήγεζε θαηά πιεηνςεθία ηεο 

Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή 

Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ εάλ:  

-  ε πξφνδφο ηνπο θξίλεηαη αλεπαξθήο ή ζηάζηκε, 

- έρνπλ αλαηηηνιφγεηα δηαθφςεη ην έξγν ηεο εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβήο,  

- δελ ππνβάιινπλ εηήζηα αλαιπηηθά ππνκλήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο 

Γηαηξηβήο ηνπ, 

- ππεξβνχλ ηε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 

- έρνπλ παξαβηάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε 

πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά Όξγαλα, 

- απηνδίθαηα θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ.  

 

Άπθπο 13: 
Δκπόνηζη Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ με ζςνεπίβλετη 

Σν Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε εξεπλεηηθά θέληξα 

θαη ηλζηηηνχηα ηεο εκεδαπήο γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε 

ζπλεπίβιεςε, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 43, παξ. 

3 ηνπ λφκνπ 4485/2017. 

 ηελ πεξίπησζε απηή, ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηεο εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο αλαιακβάλεη ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ, νξίδεηαη έλαο/κία 

Δπηβιέπσλ/νχζα απφ θάζε ζπλεξγαδφκελν Ίδξπκα/θνξέα θαη ε εθπφλεζε ηεο 

Γηαηξηβήο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ηνλ νξηζκφ ησλ 

Δπηβιεπφλησλ/νπζψλ κειψλ Γ.Δ.Π./ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ. Σα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

εθπφλεζεο ηεο Γηαηξηβήο, απφ ηελ επηινγή ηνπ Τπνςήθηνπ Γηδάθηνξα έσο θαη ηελ 

απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε εληαίνπ ή ρσξηζηνχ ηίηινπ 
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ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ιδξπκάησλ, πξνβιέπνληαη ζην νηθείν Δ.Π.., πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα/θνξείο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία 

χγθιεην θαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα 

ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ κε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή 

ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα ηεο αιινδαπήο (παξ.3, άξ. 43, 

Ν.4485/17). 

 

Άπθπο 14: 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4485/17 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο/ηηο ΤΓ πνπ έρνπλ γίλεη 

δεθηνί/έο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, εθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί, θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ηζρχνο ηνπ, ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Νφκνπ(άξζξν 

85, παξ. 5 ηνπ Ν. 4485/17).  

Ο παξψλ εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηζρχεη αλαδξνκηθά θαη γηα ηνπο Τπνςήθηνπο 

Γηδάθηνξεο πνπ ήδε εθπνλνχλ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην Σκήκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 

Η Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ είλαη 

δηεπηζηεκνληθή, απνηειείηαη απφ 5 κέιε δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά απφ ην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο. 
 

Η εζηθή θαη δενληνινγία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έξεπλαο, απφ ηε 

ζχιιεςε κηαο ηδέαο έσο ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Σα πην 

ζπλεζηζκέλα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ εζηθή ζηελ έξεπλα είλαη ε ζπλεηδεηή 

ζπγθαηάζεζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ  

ηνπο δεδνκέλσλ.  

 

Η έξεπλα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα, ζηελ 

αθαδεκατθή ειεπζεξία, ζηε δσή, ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ζηε βηνινγηθή θαη 

πλεπκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ 

πξνζσπηθή απηνλνκία, ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα , ζηελ 

ηδησηηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ηηο νπνίεο 

πξεζβεχνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Καηά ηελ έξεπλα πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

θάζε δηάθξηζε πνιηηψλ κε βάζε ηελ εζλφηεηα, ηε θπιή, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηε 

γιψζζα, ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή νπνηνδήπνηε 

άιιν  παξάγνληα δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα θαη αθεξαηφηεηα. 
 

Ο παξνχζεο νδεγίεο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

δηεμάγνληαη ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ ππφ ηελ επζχλε ησλ Μειψλ ΓΔΠ 

θαη άιινπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ή άιισλ εξεπλεηψλ πνπ δηεμάγνπλ θάπνην 

κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζην Σκήκα.  

ηφρνο ησλ νδεγηψλ είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εξεπλεηψλ θαη ε 

ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνβάινπλ ζηελ Δπηηξνπή αλαιπηηθφ εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη: 

Σίηιν θαη ζθνπφ έξεπλαο, ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, δείγκα, ζρεδηαζκφ, κεζνδνινγία, 

πηζαλά νθέιε θαη θφζηνο, δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. 

 

Η Επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ ερευνθτζσ να κατακζςουν ςε αυτι κάκε 

ζγγραφο που κρίνει αναγκαίο ι και να ηθτά τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία τουσ 

για τθν παροχι διευκρινίςεων όςον αφορά ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Αν θ 

Επιτροπι διαπιςτϊςει ότι ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, είτε κατά το ςχεδιαςμό τθσ είτε 
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κατά τον προτεινόμενο τρόπο διεξαγωγισ τθσ, αντιβαίνει ςτθ νομοκεςία, ςε 

κακιερωμζνουσ κανόνεσ θκικισ και δεοντολογίασ ι ςτισ προβλζψεισ του Κϊδικα 

Δεοντολογίασ, προβαίνει ςε παρατθριςεισ για ςυμμόρφωςθ. Μπορεί επίςθσ να 

προβεί ςε ςυςτάςεισ για τθν αρτιότερθ δεοντολογικά διενζργεια τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. 

 

ςγκεκπιμένερ απμοδιόηηηερ ηηρ Δπιηποπήρ  

1.  Γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη άπηνληαη ηεο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ησλ Δξεπλψλ.  

2.  Δγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα κέιε ΓΔΠ, νη κεηαπηπρηαθνί θαη 

δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη άιινη εξεπλεηέο, κε βάζε ην 
πρωτόκολλο που περιλαμβάνει το ςκοπό και τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ 

μεκοδολογίασ (δείγμα, μζκοδοι ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων) κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.          

3.  Δπηθαηξνπνηεί ηηο παξνχζεο νδεγίεο  

 

Διδικόηεπα η Δπιηποπή ελέγσει: 

1. Δάλ πξφθεηηαη γηα κηα δενληνινγηθά απνδεθηή κειέηε. 
2. Σθ ςαφινεια του ςκοποφ και τθσ μεκοδολογίασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν ζρευνα 

και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

3. Σν βαζκφ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. 

4. Σελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο  

5. Σε ζαθή πεξηγξαθή, πξηλ ηε ζπκκεηνρή, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο θάζε πιεπξάο.  

6. Δάλ  είλαη απαξαίηεηε ε εμαπάηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά πφζνλ απηή 

δηθαηνινγείηαη απφ ην πξνζδνθψκελν φθεινο θαη αλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

7. Δάλ δηαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα αξλεζεί λα ζπκκεηέρεη ή λα 

απνζπξζεί απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκήζεη. 

8. Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνζηαηεχνληαη  απφ ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ελνριήζεηο, βιάβεο θαη θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

9. Δάλ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα δηφξζσζε ή εμάιεηςε ηπρφλ αλεπηζχκεησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο  ζπκκεηέρνληεο. 

10. Δάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο, εθηφο αλ έρεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζπκθσλεζεί θάηη  δηαθνξεηηθφ. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ αθνξά ην λφκηκν δηθαίσκα, αιιά θαη ηελ θνηλή πξνζδνθία, γηα 

πξνζηαζία (ηνπ απφξξεηνπ) ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Θέκαηα απνξξήηνπ ηίζεληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα. Σα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ ζπλήζσο ζέκαηα πγείαο, 

πνηληθνχ κεηξψνπ, γελεηηθέο, νηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

δίθαην ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαη 

πεξηνξηζκέλνπο ιφγνπο, κε αθξίβεηα, αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αηφκνπ 



13 
 

11. Δάλ ζα δεηεζεί ζπγθαηάζεζε, θαηφπηλ ελεκέξσζεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί,  γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη εάλ 

ζα δνζεί πιεξνθφξεζε γηα ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο. 

12. Δάλ πξνβιέπεηαη, παξάιιεια κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ, ε ζπγθαηάζεζε 

ησλ γνληψλ ή ησλ θεδεκφλσλ γηα ηνπο αλειίθνπο. 

 

Ιδηαίηεξα ε έξεπλα ζην ρψξν ηεο πγείαο κε αλήιηθα παηδηά πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Η ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα πξνθχπηεη κεηά 

απφ ηεθκεξίσζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ελήιηθεο. 

 Η ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πξέπεη λα πξνάγεη ηελ 

αζθάιεηα θαη επεκεξία ηνπο. 

 Οη εξεπλεηέο πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν 

θαηαλφεζή ηνπο, πξηλ δεηεζεί ε ζπλαίλεζή ηνπο. 

 Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη λα ιχζνπλ 

φιεο ηηο απνξίεο ηνπο 

 Η ζπλαίλεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κπνξεί λα είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή 

(κε κάξηπξεο ή άιιε κνξθή θαηαγξαθήο) 

 Η άξλεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο έξεπλαο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζεβαζηή. 

 Η παξάιιειε ζπγθαηάζεζε ησλ γνληψλ είλαη απαξαίηεηε. Η παξνρή 

αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε. 

 Κάζε ηθαλφο, ελήιηθνο έθεβνο (18 εηψλ) θαιείηαη λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. 

 Η εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη νθειψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ 

παηδηψλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε άκεζσλ ζεηηθψλ νθειψλ γηα ηελ πγεία ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη άκεζν φθεινο, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα σθειεί ζπλνκήιηθα παηδηά 

ή εθήβνπο κε ηελ ίδηα αζζέλεηα, αλαπεξία ή θαηάζηαζε πγείαο, ελψ ζα 

πξέπεη λα παίξλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη 

ζην ειάρηζην ε πηζαλφηεηα επηδήκησλ επηπηψζεσλ (harm). 

Η ζπγθαηάζεζε ζεκαίλεη πσο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο ζα πξέπεη 

λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζαθψο δηαηππσκέλνη, ηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο, ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο 

ζπκκεηνρήο ή απνρψξεζεο, αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο θακία ζπλέπεηα, ηε δηαηήξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο έξεπλαο, θ.ιπ. Κακία παξφηξπλζε ή άζθεζε 

πίεζεο γηα ζπκκεηνρή δελ δηθαηνινγείηαη. Η ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα δίλεηαη απφ 

άηνκα πνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ. Γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο (θπιαθηζκέλνη, άηνκα 

κε δηαλνεηηθή πζηέξεζε, αζζελείο κε ζνβαξέο παζήζεηο, πνιχ κηθξά παηδηά, θ.ά.), νη 

εξεπλεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε (λ. 3625/2007), ην ξαηζηζκφ (λ. 927/1979, 3304/2005), ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 
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αιινδαπνχο (λ. 3536/2007, 3613/2007). ηηο έξεπλεο ζε θξαηνπκέλνπο νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα 

ηεξνχλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γη απηνχο (σθξνληζηηθφο Κψδηθαο). Γελ επηηξέπνληαη ζε 

θακία πεξίπησζε πεηξάκαηα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ αλάθξηζεο, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.  
 

Απαηηείηαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα (Έληππα Γξαπηήο πγθαηάζεζεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ εθάζηνηε 

πεξίπησζε έξεπλαο δηαηίζεληαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο επηηξνπήο). Η έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη αθνχ αμηνινγεζεί φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην  πεξηερφκελν 

ηνπ εληχπνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο. Όζνη εθ ηνπ λφκνπ δελ είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ λφκηκσλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο βαζηδφκελνη ζηε χκβαζε ηνπ Οβηέδν (Νφκνο 2619/1998 πνπ 

θπξψλεη ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

θαη ηε Βηνταηξηθή) γηα ηε γλψκε ησλ ίδησλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε ηεο 

ζπλαίλεζεο νπνηεδήπνηε. 

 

Οη θιηληθέο παξεκβαηηθέο κειέηεο γηα θάξκαθα αλζξψπηλεο ρξήζεο ππνβάιινληαη 

γηα  έγθξηζε ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) θαη ηελ αξκφδηα Δζληθή 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο (ΔΔΓ), ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Αξηζ. ΓΤΓ3(α)/νηθ. 18910, αξ. θχιινπ 390/2013). Ο 

εξεπλεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο γηα 

ελεκέξσζε αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο εξεπλεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ καδί κε ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη. Σα έγγξαθα απηά 

πξσηνθνιινχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ αξρείν, ρσξίο ε Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο λα ηα εμεηάδεη πεξαηηέξσ ή λα γλσκνδνηεί/δίλεη άδεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο.   

 

Οη κε παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλζξψπηλα βηνινγηθά πιηθά 

(ηζηνχο, θχηηαξα, γνληδίσκα δνηψλ θιπ) απαηηνχλ ηελ  έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γενληνινγίαο. Οη κειέηεο νθείινπλ λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζην έληππν ζπγθαηάζεζεο. Ο δφηεο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεηαη γηα 

ηελ πηζαλή πνιηηηθή ηεο θηήζεο πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ 

θαη λα δεηείηαη εηδηθή σο πξνο απηφ ζπλαίλεζή ηνπ. Πξφζζεηε ρξήζε (πρ εθηέιεζε 

άιινπ είδνπο κεηξήζεσλ) ζε ήδε ζπιιεγέλ πιηθφ απαηηεί λέα έγθξηζε. εκεηψλεηαη 

φηη ην πιηθφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ, είηε 

θαηαζηξέθεηαη είηε θπιάζζεηαη κε ηξφπν πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αλσλπκία ησλ δνηψλ 

θαη ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε θαη ζχκθσλε κε ηηο δενληνινγηθέο αξρέο ρξήζε ηνπ. 

 

Οη κε παξεκβαηηθέο θιηληθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ή 

αξρεηνζέηεζε ζηνηρείσλ αζζελψλ λνζνθνκείνπ ζηα νπνία δελ απνθαιχπηεηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ αζζελνχο απαηηνχλ ηελ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Γηα φιεο ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηέρνληεο αλζξψπνπο (π.ρ. πγηή ππνθείκελα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, θνηηεηέο, νκάδεο αζζελψλ εθηφο λνζνθνκείσλ) πνπ δηεμάγνληαη ππφ ηελ 

επζχλε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, απαηηείηαη εθηφο απφ ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη 

ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 
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13. Δάλ γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη πεηξακαηφδσα, νη 3 αξρέο πνπ νη 

εξεπλεηέο θαινχληαη λα ζεβαζηνχλ αθνξνχλ: α) ηελ πηνζέηεζε επηζηεκνληθψλ 

κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε ίδησλ δεδνκέλσλ απφ ιηγφηεξα δψα, ή 

πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην αξηζκφ δψσλ, β) ηελ πξνηίκεζε κεζφδσλ 

πνπ δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε πεηξακαηφδσσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γ) ηε 

βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηε κείσζε ηνπ πφλνπ ζηα δψα ή ηελ αλαθνχθηζε 

απφ απηφλ. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ πεηξακαηφδσα, ην αλακελφκελν φθεινο, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ, θ.ά. Απαγνξεχνληαη πεηξακαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη είδε δψσλ ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε, 

εθηφο αλ ε έξεπλα έρεη σο αληηθείκελν ηε δηαηήξεζε ησλ δψσλ απηψλ (π. δ. 

160/1991). Σα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεηξακαηφδσα (π. δ. 160/1991). 

Η έξεπλα ζε πεηξακαηφδσα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

λνκνζεζία, θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ Οδεγία 2010/63/EU ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηηο 

αξρέο πξνζηαζίαο δψσλ, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηελ εζηθή 

κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ην ζεβαζκφ ηεο γελεηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ηελ επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο είδνπο δψνπ.  

 

 


