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1. Πρόλογος 

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) του τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής (ΠΑΔΑ) αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις πολύπλευρες δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Διδακτορικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη ερευνητών μαιών / μαιευτών και ερευνητών 

επιστημόνων, που θα είναι ικανοί να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε 

διεθνές επίπεδο αλλά και να αντιμετωπίσουν σημαντικά επιστημονικά ζητήματα στη χώρα μας. 

Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι μόνον η βαθιά γνώση της μαιευτικής επιστήμης μπορεί να 

δημιουργήσει ουσιαστική πρόοδο και ανάπτυξη, έχει αποτελέσει την αφετηρία των προσπαθειών 

του τμήματος μας να προχωρά στην συνεχή βελτίωση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών 

σε συνδυασμό με την παράλληλη εκτέλεση σημαντικών ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του. 

Εκτός του διδακτορικού προγράμματος σπουδών το τμήμα Μαιευτικής συμμετέχει και σε 

διατμηματικά/διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Τα προγράμματα αυτά 

έχουν τους δικούς τους ιδιαίτερους κανονισμούς σπουδών. Ο ανά χείρας κανονισμός περιέχει 

πληροφορίες αποκλειστικά για το πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

  



  

2. Περίληψη 

Ο σκοπός του «Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών» (ΠΔΣ) του τμήματος Μαιευτικής είναι η 

προετοιμασία και κατάρτιση διδακτόρων μαιών / μαιευτών και διδακτόρων επιστημόνων, οι 

οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της 

έρευνας, και της τεχνολογίας στη μαιευτική και θα παραμένουν παραγωγικοί σ' ένα δυναμικά 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας και τεχνολογίας. 

Το διδακτορικό δίπλωμα που απονέμεται από το τμήμα Μαιευτικής του ΠΑΔΑ  φέρει τον τίτλο 

«Διδάκτωρ του τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του ΠΑΔΑ». 

Ο παραπάνω σκοπός του εν λόγω διδακτορικού προγράμματος υλοποιείται με τη συμμετοχή του 

υποψήφιου διδάκτορα φοιτητή σε τρεις βασικές δραστηριότητες: 

• Στην παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων, που προσδίδουν το 

βάθος και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό- τεχνικό υπόβαθρο ενός 

διδάκτορα μαίας/μαιευτή ή επιστήμονα. 

• Στην δημοσίευση πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε αναγνωρισμένα περιοδικά 

διεθνούς κύρους ή/και συνέδρια. 

• Στην εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής. 

Στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Μαιευτικής, ή 

απόφοιτοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου ως 

ισότιμου της αλλοδαπής. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν συνεπάγεται και την 

απόκτηση του βασικού πτυχίου του τμήματος Μαιευτικής του ΠΑΔΑ. Με τον ίδιο ως άνω 

περιορισμό γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων 

σπουδών λοιπών τμημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραπάνω 

κατηγορίες εισαγομένων υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ) διαφοροποιούνται ως προς τις απαιτήσεις 



  

βελτίωσης του γνωστικού τους υποβάθρου (μέσω της παρακολούθησης αριθμού μαθημάτων – βλ. 

παρ. 6.1) πριν από την εκπόνηση της διατριβής τους. Σε ειδικές περιπτώσεις (Ν. 4485/2017, Άρθρο 

38, παρ. 1) που προβλέπονται, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως ΥΔ και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (βλ. παρ. 

4.4). 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια περάτωσης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 για τις διάφορες 

κατηγορίες υποψηφίων διδακτόρων και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Εξαιρούνται οι ΥΔ που γίνονται δεκτοί χωρίς ΜΔΕ (βλ. παρ. 4.3.3) όπου η ελάχιστη διάρκεια 

περάτωσης των σπουδών τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) πλήρων 

ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η 

μέγιστη προτεινόμενη χρονική διάρκεια περάτωσης των σπουδών για την απόκτηση του 

διδακτορικού διπλώματος ορίζεται σε πέντε (5) έτη. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους δεν υποβάλλουν 

ετήσια έκθεση προόδου για δύο (2) συνεχή έτη ή των οποίων η έκθεση προόδου είναι αρνητική 

για δύο (2) συνεχή έτη, καλούνται στη ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής, προκειμένου να αιτιολογηθεί 

το γεγονός αυτό και να αποφασιστεί αιτιολογημένα η υπό όρους συνέχιση ή μη της διατριβής. 

Παρομοίως, καλούνται στη ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την διατριβή τους εντός πέντε (5) ετών από την έναρξή της, όπου αποφασίζεται 

αιτιολογημένα αν η εκπόνηση της διατριβής θα διακοπεί ή θα συνεχισθεί με χρονικό όριο δύο (2) 

ακόμα έτη το μέγιστο. 

Κατ’ αναλογία με το Άρθρο 33, παρ. 3, του Ν. 4485/2017 παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής 

αναστολής των διδακτορικών σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) συνολικά εξάμηνα. 

Τα εξάμηνα αναστολής των σπουδών δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη χρονική 

διάρκεια περάτωσης του διδακτορικού διπλώματος.  

Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ): Είναι το συντονιστικό όργανο του 

τμήματος Μαιευτικής, που εισηγείται προς το τμήμα για τα θέματα (πχ. Έγκριση αιτήσεων 

υποψηφίων, απονομή υποτροφιών για τους υποψήφιους διδάκτορες, προκήρυξη θέσεων κ.α.) των 

διδακτορικών σπουδών. 



  

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ): Είναι το ανώτατο όργανο του τμήματος Μαιευτικής, που παίρνει τις 

τελικές αποφάσεις και δίνει την έγκριση για όλα τα θέματα διδακτορικών σπουδών. 

Οι συνολικές αποφάσεις σε επίπεδο ιδρύματος αποτελούν ευθύνη της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα διδακτορικών σπουδών οι ΥΔ μπορούν να επικοινωνούν 

με τη Γραμματεία του τμήματος Μαιευτικής 

• Τηλεφωνικά με την Προϊσταμένη και το προσωπικό της γραμματείας στα τηλέφωνα 

(+30) 210 538 7454, -7455, -7481, -7482 

• Ταχυδρομικά στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση  «Γραμματεία του τμήματος Μαιευτικής, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω 

 Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω», 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση midw@uniwa.gr. 

Πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού του κανονισμού σπουδών 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα διδακτορικών σπουδών του τμήματος Μαιευτικής, στη διεύθυνση 

https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/didaktorikes-spoydes/ 

Για όσους υποψήφιους διδάκτορες έχουν αρχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής 

πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού: 

• Οι επιβλέποντες και οι συμβουλευτικές επιτροπές δεν μεταβάλλονται. Τυχόν αλλαγές που θα 

απαιτηθούν αργότερα γίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

• Τα μαθήματα που παρακολουθούν ή που θα παρακολουθήσουν (καθώς και οι απαλλαγές 

από αυτά) ισχύουν όπως έχουν ήδη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και οι απαιτήσεις σε 

δημοσιεύσεις παραμένουν όπως ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

• Αν έχει ήδη οριστεί επταμελής εξεταστική επιτροπή, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ίσχυε 

πριν τον παρόντα κανονισμό. 

• Προβλέπεται μεταβατική περίοδος τριών ετών σε όσες ρυθμίσεις σχετίζονται με τα θέματα 

διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (βλ. παρ. 2.5). 

3. Ρυθμιστικό πλαίσιο 

https://goo.gl/maps/5AmrdNmQcfnDAbcbA
mailto:midw@uniwa.gr
https://midw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/didaktorikes-spoydes/


  

Οι διδακτορικές σπουδές στην Μαιευτική διέπονται από: 

• το ισχύον νομικό πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία, 

• το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (Ν. 

4485/2017), 

• τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΠΑΔΑ και τις γενικές του 

κατευθύνσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, 

• τις μερικές τροποποιήσεις του κανονισμού από γενικές συνελεύσεις του τμήματος 

Μαιευτικής. Ο παρών κανονισμός σπουδών εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της 29/1/2022. 

4. Η εισαγωγή νέων ΥΔ στο ΠΔΣ 

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή νέων υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ), υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του τμήματος. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων 

γίνεται μέχρι δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων υποψηφίων διδακτόρων 

ανά περίοδο επιλογής αποφασίζεται από την Γ. Σ. του τμήματος Μαιευτικής. 

Η επιλογή των νέων υποψηφίων διδακτόρων ολοκληρώνεται με την τελική έγκριση από τη Γ. Σ., 

που γίνεται κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο. 

Η διαδικασία των αποδοχών περιλαμβάνει τις εξής διακριτές φάσεις: 

1. Καθορισμό του αριθμού και των περιοχών των θέσεων των νέων ΥΔ μέσα από τις 

εσωτερικές διαδικασίες του τμήματος Μαιευτικής. 

2. Προκήρυξη των θέσεων (Ν. 4485/2017, Άρθρο 42). Οι προκηρύξεις ενός ακαδημαϊκού 

έτους γίνονται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους. 

3. Υποβολή υποψηφιοτήτων ενός ακαδημαϊκού έτους γίνεται πριν από την έναρξη των 

θερινών διακοπών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

4. Επιλογή όσων γίνονται δεκτοί και καθορισμός τριμελούς επιτροπής επίβλεψης για κάθε 

δεκτό ΥΔ τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους. 

5. Εγγραφές των ΥΔ. 

Το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω διαδικασίας εναρμονίζεται με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 

ΠΑΔΑ και ώστε η τελική επιλογή των ΥΔ να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του χειμερινού 



  

εξαμήνου, ώστε να μπορούν οι νέοι ΥΔ να εγγράφονται στα μεταπτυχιακά μαθήματα του χειμερινού 

εξαμήνου. 

Υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) δύνανται να γίνουν εκτάκτως αποδεκτοί, όταν σύμφωνα με την 

απόφαση της ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής: 

• Πληρούν, χωρίς καμιά εξαίρεση, όλα τα κριτήρια αποδοχής όπως αυτά ορίζονται από τον 

Οδηγό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μαιευτικής (βλ. παρ. 4.4). 

• Τους έχει ήδη χορηγηθεί υποτροφία από ίδρυμα ή οργανισμό της ημεδαπής (π.χ. Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών, Υπουργείο Εξωτερικών κ .α.) ή της αλλοδαπής (π.χ. CERN, Marie 

Curie Awards κ .α.), η οποία υποτροφία έχει αναγκαία προϋπόθεση ενεργοποίησης την 

άμεση έναρξη των διδακτορικών τους σπουδών και σε διαφορετική περίπτωση 

ακυρώνεται. 

Ο αριθμός των έκτακτων αποδοχών ΥΔ ανά ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των 

κανονικών ετήσιων αποδοχών ΥΔ του τμήματος Μαιευτικής. 

Στη συνέχεια επεξηγείται καθεμιά από τις φάσεις της διαδικασίας επιλογής. 

Η προκήρυξη (Ν. 4485/2017, Άρθρο 42) μιας θέσης ΥΔ  με συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει ως 

σημείο εκκίνησης το σχετικό αίτημα ενός μέλους ΔΕΠ των τριών ανωτέρων βαθμίδων (βλ. 

σύνθεση της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης στην παρ. 5.1), το οποίο τελικά προορίζεται να 

επιβλέψει τον ΥΔ που θα καταλάβει τη θέση. Το σύνολο των θέσεων, που προκηρύσσονται ετησίως 

είναι το άθροισμα των θέσεων, που έχουν ζητήσει όλα τα μέλη ΔΕΠ και που έχουν στη συνέχεια 

εγκριθεί. Η ενότητα αυτή αφορά σε εσωτερικές διαδικασίες του τμήματος Μαιευτικής, τις οποίες οι 

ΥΔ ή όσοι πρόκειται να κάνουν αίτηση για θέσεις ΥΔ μπορούν να παραλείψουν σε πρώτη ανάγνωση. 

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις νέων ΥΔ αναρτώνται τόσο στην ιστοσελίδα του τμήματος Μαιευτικής 

όσο και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΠΑΔΑ. 

Η συνάρτηση καθορισμού του αριθμού των θέσεων ΥΔ, που μπορεί να ζητήσει να προκηρυχθούν 

ετησίως κάθε μέλος ΔΕΠ (και στη συνέχεια να επιβλέψει) καθορίζεται από τη ΓΣ του τμήματος 

Μαιευτικής. 



  

Το τμήμα Μαιευτικής προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων ανά επιβλέποντα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΠΑΔΑ, μετά από αξιολόγηση όλων των 

αντικειμενικών συνθηκών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

α) Η πλήρης και ουσιαστική επίβλεψη των υποψηφίων διδακτόρων από τον επιβλέποντα. 

β) Η δυνατότητα απρόσκοπτης χρήσης της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής από τους 

υποψηφίους διδάκτορες. 

Συγκεκριμένα το τμήμα Μαιευτικής θέτει τον μέγιστο αριθμό ενεργών ΥΔ ανά μέλος ΔΕΠ σε πέντε 

(5). Στους ενεργούς ΥΔ (που επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ) προσμετρώνται μόνο όσοι ΥΔ βρίσκονται 

το πολύ μέχρι και στο τέταρτο έτος των διδακτορικών τους σπουδών.  

Τα γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στις θέσεις ΥΔ εντάσσονται στις κάτωθι ευρείες 

ερευνητικές περιοχές που φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

α/α Διδακτορικές Ερευνητικές περιοχές 

1 Μαιευτική Φροντίδα 

2 Γυναικολογική Φροντίδα 

3 Νεογνική Φροντίδα 

4 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

5 Μητρικός Θηλασμός 

6 Δημόσια Υγεία 

7 Αγωγή Υγείας 

8 Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Μαιευτική 

9 Οικογενειακός Προγραμματισμός 

10 Φαρμακευτική στην Μ/Γ 

11 Περιγεννητική Ψυχική Υγεία 

12 Βία – Φύλο και Πολιτικές Υγείας 

Γενική προϋπόθεση επιλογής και εγγραφής υποψηφίων για την απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου του γνωστικού 

αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΠΑΔΑ, άρθρο 7, παρ. 

3.3).  



  

Στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μαίες / μαιευτές του ΠΑΔΑ 

ή άλλων αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής με τίτλο 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς 

εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραπάνω κατηγορίες εισαγομένων ΥΔ 

διαφοροποιούνται ως προς τις απαιτήσεις βελτίωσης του γνωστικού τους υποβάθρου (μέσω της 

παρακολούθησης αριθμού μεταπτυχιακών ή και προπτυχιακών μαθημάτων) κατά το πρώτο έτος 

της εκπόνησης της διατριβής τους. 

Οι απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος (κυρίως οι απαιτήσεις παρακολούθησης 

μαθημάτων) για ΥΔ με προσόντα διαφορετικά από εκείνους των ρητώς αναφερομένων ανωτέρω 

κατηγοριών καθορίζονται κατά περίπτωση. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης μαθημάτων κατά 

κατηγορία ΥΔ περιγράφονται στην ενότητα 6. 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν.4485/2017 αρ. 38 παρ. 

1-3, και τις ειδικότερες διαδικασίες που έχει καθορίσει η ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής. Τα γενικά 

κριτήρια επιλογής είναι: 

• ο γενικός βαθμός πτυχίου, 

• μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ο σχετικός βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου (αν υφίσταται) 

• η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα και σημαντικές διακρίσεις του υποψηφίου (αν 

υπάρχουν). 

Επίσης απαιτείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στην διεθνή βιβλιογραφία.  

Η ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής έχει κρίνει απαραίτητα για την υποβολή υποψηφιότητας για την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τα εξής δικαιολογητικά: 

• α) Πτυχίο από το τμήμα Μαιευτικής του ΠΑΔΑ ή ισότιμων Τμημάτων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής και τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, πτυχίο που είναι ισότιμο με 

Master. (β) Εάν δεν ισχύει το (α) πτυχίο από πανεπιστημιακό τμήμα, της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής μαζί με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

(όπως, για παράδειγμα, αν ο υποψήφιος έχει εξαιρετικής ποιότητας δημοσίευση ή 

ευρεσιτεχνία), μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΣ ή 

Master. Αν το πτυχίο είναι από πανεπιστήμιο εξωτερικού, χρειάζεται η σχετική 



  

αναγνώριση του ελληνικού κράτους, την οποία παρέχει ο «Διεπιστημονικός Οργανισμός 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης» (ΔΟΑΤΑΠ).  

• Μεταπτυχιακά διπλώματα 

• Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων από τις προπτυχιακές και τις 

μεταπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου 

• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ν. 4485/2017, Άρθρο 38, παρ. 2) 

• Έκθεση ενδιαφερόντων στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους 

ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 

Στα πρόσθετα στοιχεία, που μπορεί προαιρετικά να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, 

συγκαταλέγονται  

▪ Βραβεία ή άλλες διακρίσεις και 

▪ Δημοσιεύσεις ή τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία (με κατάθεση σχετικών εργασιών). 

Ο ΥΔ υποβάλλει σχετική αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Γραμματεία του 

τμήματος Μαιευτικής εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

(βλ. παρ. 4.1). Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, ο προτεινόμενος ως επιβλέπων 

της διδακτορικής διατριβής (αν όχι επιλέγεται από την ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής), καθώς και η 

προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης. Προτιμητέα γλώσσα εκπόνησης της διατριβής είναι η Ελληνική, 

ως επίσημη γλώσσα του ΠΔΣ. Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης μπορεί να είναι και η Αγγλική 

ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής προς την ΓΣ του 

τμήματος Μαιευτικής.  

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του τμήματος Μαιευτικής, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν 

υποβληθεί, τις ταξινομεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία 

τριμελή θεματική επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων (Ν. 4485/2017, Άρθρο 38, παρ. 3). Η τριμελής 

θεματική επιτροπή, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και την 



  

εναρμόνισή τους με κριτήρια αποδοχής ΥΔ του τμήματος Μαιευτικής (βλ. παρ. 4.4) και καλεί τους 

υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη ΣΕΔΣ του τμήματος Μαιευτικής αναλυτικό 

υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει 

να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον 

υποψήφιο. Η ΣΕΔΣ, αφού μελετήσει τα αναλυτικά υπομνήματα των τριμελών επιτροπών, 

διαμορφώνει την τελική εισήγηση για την αποδοχή ή μη των υποψηφίων, και την υποβάλλει στην 

ΓΣ του τμήματος της Μαιευτικής. Η ΓΣ του τμήματος της Μαιευτικής, αφού λάβει και τη γνώμη του 

προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με την τελική εισήγηση της ΣΕΔΣ και εγκρίνει ή 

απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η 

γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (βλ. παρ. 4.5) καθώς και ο π ροσωρινός τίτλος 

της στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

5. Παρακολούθηση της προόδου του ΥΔ 

Η παρακολούθηση της προόδου του ΥΔ γίνεται μέσω ετησίων αξιολογήσεων της προόδου του ΥΔ 

(Ν.4485/2017, Άρθρο 40, παρ. 2), των επιδόσεών του σε αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων, 

της ενδιάμεσης και της τελικής κρίσης. Την ευθύνη για την επίβλεψη και αξιολόγηση του ΥΔ καθ' 

όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του έχει τριμελής συμβουλευτική επιτροπή που 

ορίζεται όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 3 του Ν. 4485/2017, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη 

ΓΣ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην 

οποία ο επιβλέπων δύνανται να είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, 

αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ή άλλου ΑΕΙ, ή ερευνητής Α’, Β’, ή Γ’ βαθμίδας, από 

ερευνητικά κέντρα του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 

κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών. Τα άλλα δύο (2) μέλη, μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή 

άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή καθηγητές ομοταγών 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 Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή από 

αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, και έχουν το ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3, του Ν. 4485/2017, το τμήμα Μαιευτικής μπορεί να συνεργάζεται 

με 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 διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην 

περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα 

από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα 

και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων 

μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του 

ΥΔ έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου 

σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας (ΕΠΣ), που καταρτίζεται από την ΓΣ του τμήματος της Μαιευτικής και τα 

συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα 

διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 

Στην περίπτωση που ορίζεται ένας μόνο επιβλέπων αυτός υποχρεωτικά πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ 

από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του τμήματος της Μαιευτικής του ΠΑΔΑ. 

Αν για οποιαδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 

επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΓΣ του τμήματος της Μαιευτικής, εκτιμώντας τις 

περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη του ΥΔ σύμφωνα με τις προηγούμενες 

προϋποθέσεις (Ν. 4485/2017, Άρθρο 39, παρ. 3). Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο 

ΑΕΙ, ή Τμήμα ΑΕΙ, ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών 

διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα της Μαιευτικής του ΠΑΔΑ. 

Τα ονόματα των ΥΔ, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονουμένων 

διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών 

επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος της Μαιευτικής στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα (Ν. 4485/2017, Άρθρο 39, παρ. 4). 



  

Σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, ο ΥΔ, κάθε έτος, παρουσιάζει προφορικά και 

υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και 

σχόλια επ’αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή αποτελούν την ετήσια έκθεση 

προόδου η οποία και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.  

Οι ΥΔ μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με την παροχή επικουρικού 

διδακτικού έργου, υποστηρίζοντας φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε 

φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις ή και στην εκπόνηση της διπλωματικής τους 

εργασίας, εφόσον αυτή σχετίζεται με το θέμα της διδακτορικής διατριβής. 

Το επικουρικό διδακτικό έργο με αποζημίωση, προκηρύσσεται ανά Τομέα από το τμήμα 

Μαιευτικής και η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων που το παρέχουν γίνεται με απόφαση της 

ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής μετά από πρόταση της ΓΣ των Τομέων. Σε κάθε περίπτωση το όνομα 

του υποψηφίου διδάκτορα που παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο αναγράφεται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

6. Παρακολούθηση μαθημάτων 

Στο αρχικό στάδιο των διδακτορικών του σπουδών ο ΥΔ καλείται να βελτιώσει τις γνώσεις του στην 

ευρύτερη περιοχή της έρευνάς του, όπως επίσης και να εμβαθύνει σε περιοχές συγγενικές με το 

αντικείμενο της διατριβής του. Τα μαθήματα που υποχρεούται κάθε κατηγορία ΥΔ (βλ. παρ. 4.3) 

να παρακολουθήσει διακρίνονται ως εξής: 

1. Διπλωματούχοι μαίες / μαιευτές του τμήματος της Μαιευτικής του ΠΑΔΑ ή άλλων 

αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής με τίτλο 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) 

μεταπτυχιακά μαθήματα (Βιοστατιστική και Μεθοδολογία της Έρευνας), εφόσον έχει 

παρέλθει δεκαετία από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 



  

2. ΥΔ απόφοιτοι άλλων ΑΕΙ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) μεταπτυχιακά 

μαθήματα (Βιοστατιστική και Μεθοδολογία της Έρευνας), εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία 

από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς επίσης και έως 2 προπτυχιακά 

μαθήματα κατά την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή. Η ΓΣ ακολούθως, μετά από εισήγηση 

της τριμελούς Επιτροπής, δίνει την τελική έγκριση για τα προπτυχιακά μαθήματα του 

τμήματος της Μαιευτικής που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο ΥΔ. 

8. Τελική εξέταση 

Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Ν. 4485/2017, και τον ΕΚΛ του ΠΑΔΑ, η προφορική υποστήριξη της 

διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται δημόσια, ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η 

οποία κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και τη συμβολή της στην επιστήμη. Η διαδικασία της 

δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

▪ Για την τελική εξέταση της διατριβής προαπαιτούνται: 

▪ Παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων μαθημάτων δύο έτη πριν την τελική εξέταση της 

διατριβής. 

▪ Αποδοχή δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεων από την έρευνα της διδακτορικής διατριβής σε 

έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή μια σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό και μια σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κρίση στο πλήρες άρθρο (με θέμα 

διαφορετικό από το θέμα της δημοσίευσης στο περιοδικό). Ως προς το χαρακτηρισμό ενός 

επιστημονικού περιοδικού ως «έγκριτου», για την απλοποίηση της διαδικασίας γίνεται εν 

γένει δεκτό από το τμήμα Μαιευτικής ότι στην κατηγορία των έγκριτων περιοδικών 

υπάγονται όσα εμπίπτουν στον κατάλογο "Expanded Citation Index"1. Για τους ΥΔ που είναι 

ήδη εγγεγραμμένοι στο ΠΔΣ, δίδεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια του 

προηγούμενου ΚΔΣ στο θέμα αυτό (δηλαδή κατ’ ελάχιστον μια δημοσίευση σε έγκριτο 

διεθνές περιοδικό). 

 

1 http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D  

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D


  

▪ Θετική τελική έκθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με σαφή τεκμηρίωση των 

πρωτότυπων σημείων που παράγουν την επιστήμη, μετά την υποβολή του τελικού κειμένου 

της διατριβής από τον ΥΔ. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αξιολογεί το κείμενο της 

διατριβής αφού το παραλάβει από τον ΥΔ και συγγράφει τελική έκθεση αξιολόγησης με 

σαφή τεκμηρίωση των πρωτότυπων σημείων που προάγουν την επιστήμη (ΕΚΛ, άρθρο 7, 

παρ. 4.7.η). Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις (ΕΚΛ, άρθρο 7, παρ. 

4.7.θ) η έκθεση αυτή κατατίθεται από την τριμελή επιτροπή μαζί με την πρότασή της για τη 

σύνθεση της επταμελούς επιτροπής (όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παρ. 8.2). Στην 

έκθεση επισυνάπτεται το κείμενο της διατριβής, βιογραφικό σημείωμα του ΥΔ και 

κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων (Συμπλήρωση του εντύπου Τελική Αναλυτική 

Έκθεση προς την ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής). 

Η διατριβή κρίνεται κατά τα ανωτέρω για την πρωτοτυπία της, οπότε κατά μείζονα λόγο δεν 

μπορεί να αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Ένας χρήσιμος ορισμός της λογοκλοπής είναι αυτός που 

έχει υιοθετηθεί από το Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής2. Σε ελεύθερη 

μετάφραση η λογοκλοπή μπορεί να οριστεί ως εξής: «Η λογοκλοπή ορίζεται ως η χρήση του 

πρωτότυπου έργου άλλου προσώπου, χωρίς να δίδεται λογική και κατάλληλη πίστωση ή αναγνώριση 

του δημιουργού ή της πηγής, είτε αντιπροσωπεύει κώδικα, τύπους, ιδέες, εκφράσεις, έρευνα, 

στρατηγικές, έγγραφα, δοκίμια, βιβλία, δημοσιευμένα άρθρα, ή άλλες μορφές». 

Μετά την έγκριση της σύνθεσης της επταμελούς επιτροπής το κείμενο της διατριβής παραδίδεται 

στα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής. Το κείμενο συνοδεύεται από την έκθεση της 

τριμελούς επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο επιβλέπων καθηγητής γνωστοποιεί στο τμήμα Μαιευτικής τον τόπο και χρόνο 

υποστήριξης της διατριβής έχοντας υπόψη του ότι πρέπει να αφήσει εύλογο χρονικό περιθώριο για 

τη μελέτη της από τα μέλη της επταμελούς που δεν ανήκουν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. 

Όπως προβλέπει ο Ν. 4485/2017 (άρθρο 41, παρ. 2), για την τελική αξιολόγηση και κρίση της 

διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από 

τη ΓΣ επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς 

 

2 https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamental- 
standard/additional-resources/what-plagiarism  

https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamental-%20standard/additional-resources/what-plagiarism
https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamental-%20standard/additional-resources/what-plagiarism


  

συμβουλευτικής επιτροπής. Τα λοιπά μέλη της επταμελούς επιτροπής δύνανται να είναι μέλη ΔΕΠ 

α’ βαθμίδας ή αναπληρωτή, ή επίκουρου του ΠΑΔΑ ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή καθηγητές 

αναγνωρισμένων ως ομοταγών 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 Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 

κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 

υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Τα τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής αντικαθίστανται από την ΓΣ του τμήματος της Μαιευτικής από ισάριθμα μέλη που 

ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες των τεσσάρων επιπλέον μελών της επταμελούς. Τα 

αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί 

δύνανται να παρίστανται στην εξέταση της διατριβής του ΥΔ χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με απόφαση του τμήματος Μαιευτικής ένα τουλάχιστον μέλος της 

επταμελούς επιτροπής πρέπει να προέρχεται από άλλο Τμήμα ή Σχολή του ΠΑΔΑ ή από άλλο ΑΕΙ. 

Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής προτείνονται από την τριμελή συμβουλευτική 

επιτροπή που εισηγείται τη σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στην ΓΣ. 

Μετά την προφορική υποστήριξη της διατριβής από τον ΥΔ και τη διαδικασία των ερωτήσεων 

ακολουθεί συνεδρίαση των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, χωρίς την παρουσία 

τρίτων, στη διάρκεια της οποίας γίνεται η αποτίμηση της διατριβής ως προς την ποιότητα, την 

πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της στην επιστήμη, και με βάση αυτά τα 

κριτήρια κρίνεται «επιτυχής» ή «ανεπιτυχής». Για να θεωρηθεί «επιτυχής» πρέπει να υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη τουλάχιστο πέντε (5) μελών της επιτροπής (Ν.4485/2017, Άρθρο 41, παρ. 3). Σε 

αυτό το στάδιο γίνεται και η οριστικοποίηση του τίτλου της διατριβής στην Ελληνική και Αγγλική 

γλώσσα. Επιπροσθέτως διαμορφώνονται ενδεχομένως σχόλια και επιθυμητές διορθώσεις. Μαζί με 

την τελική έκβαση της εξέτασης καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτήσεις για διορθώσεις, καθώς 

και τα σχόλια κάθε μέλους της επιτροπής εξέτασης. Ωστόσο η διατριβή μπορεί να χαρακτηρισθεί 

επιτυχής μεν, αλλά με «μείζονες» ή «ελάσσονες» διορθώσεις. 

Αν έχει προκύψει ανάγκη για διορθώσεις, ο εξεταζόμενος ΥΔ οφείλει να τις ενσωματώσει στην 

τελική έκδοση της διατριβής. Στην περίπτωση που η διατριβή έχει γίνει δεκτή με «μείζονες» 



  

διορθώσεις, επανεξετάζεται μετά από εξάμηνο. Στην περίπτωση που η διατριβή έχει γίνει δεκτή με 

«ελάσσονες» διορθώσεις, διορθώνεται υπό τον έλεγχο του επιβλέποντος. Σε κάθε περίπτωση το 

τελικό κείμενο επαναδιανέμεται στα μέλη της επταμελούς επιτροπής. Η έκθεση της επταμελούς 

μαζί με το τελικό κείμενο της διατριβής υποβάλλονται στο τμήμα Μαιευτικής. 

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής ο ΥΔ πρέπει:  

(1) να καταχωρήσει δεδομένα που αφορούν τη διατριβή στο ΕΚΤ και να καταθέσει ηλεκτρονικά 

τη διδακτορική διατριβή στη διεύθυνση http ://phdms.ekt.gr (Δημιουργώντας κωδικό 

καταχώρησης διατριβής),  

(2) να αναρτήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΠΟΛΥΝΟΗ» τη διατριβή, στη διεύθυνση 

https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ προκειμένου να παραλάβει τη βεβαίωση και να 

συμπληρώσει τη σχετική αίτηση στην on-line φόρμα. Η διδακτορική διατριβή για να 

αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη» θα πρέπει: 

▪ να έχει ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού 

λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. 

▪ να έχει τις Ψηφιακές Υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της 

Εξεταστικής Επιτροπής. 

▪ να είναι σε μορφή .pdf 

▪ να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες): 

▪ το εξώφυλλο ή τα εξώφυλλα της εργασίας (σελίδα τίτλου), 

▪ στην επόμενη σελίδα τα ονόματα της Εξεταστικής Επιτροπής με τις ψηφιακές υπογραφές 

τους και 

▪ στη συνέχεια να περιλαμβάνεται η σχετική υπογεγραμμένη δήλωση συγγραφέα. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία του ΥΔ ενώπιον μέλους των Πρυτανικών Αρχών 

του ΠΑΔΑ και των μελών της ΓΣ του τμήματος Μαιευτικής σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το ίδρυμα (άρθρο 7, παρ. 4.7.ιβ, του ΕΚΛ). 

9. Οικονομικά ζητήματα των διδακτορικών σπουδών 



  

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι ΥΔ έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά 

έτη από την πρώτη εγγραφή τους όλα τα δικαιώματα και τις παροχές για τους ΥΔ, όπως 

προβλέπεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς, υποτροφιών ή άλλους. Μέχρι και πέντε (5) έτη 

μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης, 

δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (Ν. 4485, 

άρθρο 40, παρ. 3). 

Το διδακτορικό πρόγραμμα της Μαιευτικής για να διατηρήσει την ποιότητά του θέτει εμφανώς 

υψηλές και ποικίλες απαιτήσεις τόσο στο ίδρυμα για την εξεύρεση πόρων, όσο και στους ΥΔ για τη 

χρηματοδότηση των αναγκών τους για τα 3-6 έτη, που απασχολούνται στο διδακτορικό 

πρόγραμμα. 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών το τμήμα Μαιευτικής κινητοποιεί μια σειρά από 

«πόρους», που απαιτούν αντίστοιχες χρηματοροές: 

▪ Διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων, που εμπλέκεται στη διδασκαλία, στη μεταφορά 

ερευνητικής και εργαστηριακής εμπειρίας, στην παροχή συμβουλών, στην επίβλεψη της 

διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών και στην προσφορά έργου διαχείρισης και 

διοίκησης. 

▪ Διοικητικό προσωπικό, που παρέχει διαχειριστικό και διοικητικό έργο. 

▪ Εργαστηριακά όργανα, υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, λογισμικό, βιβλία, 

επιστημονικά περιοδικά και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. 

▪ Κτιριακές υποδομές, που στεγάζουν αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, γραφεία. 

▪ Στην τελική ποιότητα των διδακτορικών σπουδών συμβάλλουν και τα εξής άυλα 

«περιουσιακά στοιχεία» του ιδρύματος: 

▪ Το κύρος με το οποίο το ίδρυμα περιβάλλει τις διδακτορικές σπουδές και πρέπει αντίστοιχα 

να διαφυλάξει μέσα από αυτές. 

▪ Οργανωτικές, διαχειριστικές και εν γένει μεθοδολογικές αρχές και δομές που αποτελούν μέρος 

της ακαδημαϊκής παράδοσης του ιδρύματος. 

▪ Σύμφωνα με τον ΕΚΛ (εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) του ΠΑΔΑ, η χρηματοδότηση των 

διδακτορικών σπουδών, εξασφαλίζεται από: 



  

➢ πόρους του ΥΠΕΠΘ και του Ειδικού Λογαριασμού του ΠΑΔΑ. 

➢ χρηματοδότηση του ΠΑΔΑ από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου (Υπουργεία, ΝΠΔΔ 

κλπ.) ή και του ιδιωτικού τομέα (υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το 

ΠΑΔΑ).  

➢ δίδακτρα για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαπούς φοιτητές. 

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του διδακτορικού προγράμματος συνιστάται η χρηματοδότηση των 

ΥΔ από πόρους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Το ίδρυμα 

παρέχει για το σκοπό αυτό διάφορες οικονομικές λύσεις και κατηγορίες ενίσχυσης σε ικανό αριθμό 

ΥΔ ως εξής: 

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: Πρόκειται για ανταγωνιστικά προγράμματα 

στην αιχμή της μαιευτικής επιστήμης, που χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και για ελληνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 

ΓΓΕΤ, το ΠΑΔΑ και άλλους φορείς. 

• Υποτροφίες προερχόμενες από το ΠΑΔΑ: Χορηγείται σε τακτική και ανταγωνιστική βάση 

αριθμός υποτροφιών από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 

του ΠΑΔΑ. 

• Υποτροφίες από πηγές εκτός ΠΑΔΑ: Όπως από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), 

από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», από το Ευγενίδειο Ίδρυμα, από τα ιδρύματα Ωνάση και 

Μποδοσάκη, κλπ. Κατάλογος υποτροφιών  αναρτάται στην ιστοσελίδα του «Γραφείου 

Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων» του ΠΑΔΑ. 

• Ενίσχυση συμμετοχής σε συνέδρια: Μπορεί να επιδοτείται ετησίως από το τμήμα 

Μαιευτικής αριθμός διδακτορικών φοιτητών για την δημοσίευση εργασιών ή την παρουσίαση 

εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια.  

• Αμοιβή για την παροχή επικουρικού έργου: Το επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών 

παρέχεται και αμείβεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ και με τον 

εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος. 



  

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες και ενισχύσεις που προέρχονται από το ΠΑΔΑ μπορούν 

να αναζητηθούν από τη γραμματεία του τμήματος Μαιευτικής. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά προγράμματα του ΠΑΔΑ γίνεται σε συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή επίβλεψης. 

Η Πνευματική Ιδιοκτησία της εργασίας του ΥΔ στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και 

των παραγόμενων επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, ανήκει στον ΥΔ και τον 

Επιβλέποντα ή Επιβλέποντες στην περίπτωση της συνεπίβλεψης. Κατά περίπτωση, αν υπάρχει 

συμβολή και άλλου μέλους της συμβουλευτικής τριμελούς επιτροπής ή τρίτου, η Πνευματική 

Ιδιοκτησία ανήκει και στο μέλος αυτό. 
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ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ: …………………….………………………………………………………………………….. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………….. ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………… 
 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: …………………………………………………………………………………………... 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ: …………………….………………………………………………………………………….. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………….. ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………… 
 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: …………………………………………………………………………………………... 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ: …………………….………………………………………………………………………….. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………….. ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………… 
 

 
 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 
 

……………………………….……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΠΟΥΔΕΣ (προπτυχιακές – μεταπτυχιακές - διδακτορικές) 



  

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: 
 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

…………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………..... 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: …………………….……………………………………………………………………..... 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………..... 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: …………………….……………………………………………………………………..... 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

….……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εφόσον υπάρχει) 

Επιθυμητή Θεματική Περιοχή Διδακτορικής Διατριβής: 



  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής και γλώσσα εκπόνησης: 

Προτεινόμενο μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων/ουσα: 

Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

(Προσθέστε σελίδες ανάλογα με τις ανάγκες της πρότασης ή επισυνάψτε αυτόνομο κείμενο). 



 

 

 

 
 

□ α. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου αναγράφονται: 

□ - προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

□ - τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

□ - προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική) 

□ β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

□ γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

□ 
δ. Αντίγραφο Πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών (για πτυχιούχους ΑΕΙ του 

εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ 

□ ε. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία του πρώτου κύκλου σπουδών. 

□ 
στ. Αντίγραφο ΔΜΣ ή τίτλου δεύτερου κύκλου σπουδών (για τίτλους ΑΕΙ του εξωτερικού 

απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

□ ζ. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία του δεύτερου κύκλου σπουδών. 

□ 
η. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, με 

τεκμηρίωση όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ΑΣΕΠ. 

□ θ. Ηλεκτρονικά αρχεία όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

 

Ημερομηνία:……………………. . 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

 
………………………… 

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επισυνάπτονται στην αίτηση – δεν επιστρέφονται) 



 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………… 

Αρ. Πρωτ.: …………………. 

                                                                                                          [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

Προς: Τμήμα Μαιευτικής 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 

Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: ……………………………………………………………………………….. 
 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ……………………………………………………………………………… 
 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………………………. 
 

Επιβλέπων/ουσα: …………………………………………………………………………………………… 
 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 
 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ………………………………………………………. 
 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος: …………………………………… 
 

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 
 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος ………………………………… 
 

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ………………………………………… 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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…………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Παρακαλούμε για την αντικατάσταση του/της κ. 

……………………………………………………………………………………………………… 

ως επιβλέποντα/ουσας της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…. 

 με τίτλο: 

……………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………..……………………λόγω 

………………………………………………………………………………………………………….. και  

την ανάθεση της επίβλεψής της στον/στην κ. ………………………………………….. 

 

 
Ο/Η επιβλέπων/ουσα Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή    (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)                                                                                                         

νέου/ας επιβλέποντα/ουσας) 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 
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Ημερομηνία: ………………… 

Αρ. Πρωτ.: …………………. 

[Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

Προς: Τμήμα Μαιευτικής 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 

Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα : ………………………………………………………………. 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: ……………………………………………………………………………….. 
 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ……………………………………………………………………………… 
 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………………………. 
 

Εισηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………… 
 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 
 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ………………………………………………………. 
 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος: …………………………………… 
 

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 
 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος ………………………………… 
 

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ……………………………………….. 
 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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……………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………… 

............……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Παρακαλούμε για την τροποποίηση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα 

………………………………………………………………….……………………………… 

με τίτλο: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

λόγω (επισυνάπτεται αναλυτική αιτιολόγηση) ………………………………………………… 

ως εξής (νέος προτεινόμενος τίτλος). …………………………………………………………… 
 

 
 

Ο/Η επιβλέπων/ουσα Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας 

 

 

 
 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 
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Διδακτορικός κύκλος σπουδών - Ετήσια  Έκθεση προόδου αρ….. 

Χρονική Περίοδος Έκθεσης Προόδου: Μήνας, Έτος –Μήνας, Έτος 

Ημερομηνία Υποβολής:   

Οδηγίες συμπλήρωσης – Το έντυπο συμπληρώνεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα κάθε 12 μήνες από την 

έναρξη της φοίτησης  και παραδίδεται στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσω του Επιβλέποντα Καθηγητή για 

ενημέρωση και σχόλια, τα οποία θα συζητηθούν μεταξύ του Επιβλέποντα Καθηγητή και του φοιτητή.  Το κείμενο 

διαμορφώνεται στην τελική του μορφή μετά από κοινή συνάντηση του φοιτητή με τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Το τελικό κείμενο μονογράφεται σε κάθε σελίδα και υπογράφεται ολογράφως από τον φοιτητή και τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή.  Μαζί με το κείμενο ο φοιτητής χρειάζεται να επισυνάψει κάθε φορά ένα πρόσφατο 

βιογραφικό σημείωμα. 

Γενικά στοιχεία  

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: 

Επιβλέπων Καθηγητής:  

Μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (όνομα, Πανεπιστήμιο):  

Τίτλος διδακτορικής διατριβής : 

Τμήμα/Σχολή φοίτησης : 

Ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διατριβής: 

Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διατριβής : 
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___________________________________________________________________________ 

Περίληψη ερευνητικής εργασίας (μέχρι 300 λέξεις) 
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Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 

 

1. Στάδιο εκπόνησης εργασίας (1-2 σελίδες) 

Αναφέρεται η μέχρι στιγμής πορεία του έργου, και ειδικότερα περιγράφονται οι ερευνητικές 

δραστηριότητες  που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο όπως και τα 

αποτελέσματά τους  (π.χ. κατάθεση πρότασης/πρωτοκόλλου, ολοκλήρωση βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, προκαταρκτικά ευρήματα, 

συγγραφή κεφαλαίων κ.τ.λ.) αναλόγως και του σταδίου της έρευνας. Εάν πρόκειται για ετήσια 

αναλυτική έκθεση, πρέπει  να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά π.χ. ερευνητική πρόταση, 

κεφάλαια, άρθρα, πίνακες αποτελεσμάτων, κ.τ.λ. 

 

 

 

2. Αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης/απόκλισης από τους στόχους ( ½-1 σελίδα)  

Σε σχέση με τους στόχους όπως αυτοί περιγράφονται στην τελευταία αναφορά προόδου.  

 

 

 

3. Περιγραφή δυσκολιών, εμποδίων και περιορισμών 

Αναφέρονται σημαντικά προβλήματα ή δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και παρεμπόδισαν 

την ομαλή εξέλιξη της εργασίας.  

 

 

4. Αλλαγές και τροποποιήσεις αρχικών στόχων 

Σε περίπτωση παρέκκλισης από τους αρχικούς στόχους (όπως περιγράφονται στο ερευνητικό 

πρωτόκολλο ή/και στις ετήσιες αναφορές προόδου), περιγράφονται οι αναγκαίες 

τροποποιήσεις. 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 

 

1. Περιγραφή ερευνητικών στόχων για το επόμενο δωδεκάμηνο  

Αναφέρονται τόσο οι άμεσοι στόχοι (δραστηριότητες που προγραμματίζονται να 

ολοκληρωθούν το επόμενο έτος) όσο και οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι (δραστηριότητες που 

θα τροχοδρομηθούν αλλά όχι απαραίτητα να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος) π.χ. 

ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της έρευνας, ανάλυση δεδομένων, υποβολή εργασίας σε 

συνέδριο, συγγραφή κεφαλαίου/άρθρου κτλ ( ½-1 σελίδα). 

 

 

2. Αναμενόμενες δυσκολίες και προτεινόμενες λύσεις 

Περιγραφή αναμενόμενων δυσκολιών και εμποδίων στην ομαλή εξέλιξη του έργου και 

εισηγήσεις για επίλυση των πιθανών προβλημάτων ή εναλλακτικές προτάσεις δράσης. 

 

3. Προσωπική ανάπτυξη 

Εισηγήσεις προς επίτευξη ερευνητικών, μαθησιακών ή επαγγελματικών στόχων και 

προσωπική ανάπτυξη (π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση εκδηλώσεων, ανάθεση διδασκαλίας, κ.τ.λ.) 

 

4. Συνολική αξιολόγηση προόδου του έργου και αυτο-αξιολόγηση του φοιτητή 

Σύντομη αποτίμηση της προόδου από την έναρξη της φοίτησης μέχρι σήμερα και αυτο-

αξιολόγηση– δυνατά σημεία, αδυναμίες και ανάγκες ( ½ σελίδα). 
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Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. Μαθήματα διδακτορικού κύκλου σπουδών  

Εάν το πρόγραμμα απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων, συμπληρώστε πιο κάτω όσα 

παρακολουθήσατε μέχρι σήμερα, ενώ με μελλοντική ημερομηνία σημειώστε όσα προγραμματίζετε 

να παρακολουθήσετε σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

 

Κωδικός/Τίτλος Μαθήματος     ECTS  Εξάμηνο  

 

…………………………………………………………   ………..  …………….. 

…………………………………………………………   ………..  …………….. 

…………………………………………………………   ………..  …………….. 

 

 

 

2. Στάδια φοίτησης  

Σημειώστε την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν ή προγραμματίζονται τα πιο κάτω: 

 

Κατάθεση και έγκριση ερευνητικής πρότασης ή πρωτόκολλου                 .........…………….…. 

 

Πρώτη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου       …………………………. 

 

Ολοκλήρωση διδακτικού μέρους του προγράμματος (εάν ισχύει)              …………………………. 
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Δεύτερη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου…………………………. 

 

Περιεκτική εξέταση …………………………. 

 

Παρουσίαση στην ετήσια ημερίδα διδακτορικών φοιτητών…………………………. 

 

Κατάθεση διδακτορικής διατριβής…………………………. 

 

Άλλο ………………………………………………. …………………………. 

 

 

 

3. Παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων  

Δηλώστε, εάν πέραν των απαιτούμενων από το πρόγραμμα, παρακολουθήσατε μαθήματα, 

εκπαιδευτικά σεμινάρια ή εργαστήρια. Αναφέρετε τον τίτλο, τη χρονολογία και τη διάρκεια του κάθε 

ενός. 
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Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δώστε πληροφορίες για όσα από τα ακόλουθα ισχύουν. Στην περίπτωση της ετήσιας έκθεσης να 

επισυναφθούν τα σχετικά άρθρα, περιλήψεις, κ.τ.λ. Χρησιμοποιήστε το σύστημα βιβλιογραφικών 

αναφορών που ισχύει στο πεδίο σας (π.χ. APA, MLA, Ηarvard, Chicago, κ.τ.λ.) 

 

1. Υποβολή  και δημοσιεύσεις εργασιών σε περιοδικά 

  

 

2. Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

 

 

3. Συμμετοχή σε συνέδρια χωρίς κρίση /ημερίδες/ εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.τ.λ. 

 

Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δώστε πληροφορίες για όσα από τα ακόλουθα ισχύουν. 

 

1. Διδακτικά καθήκοντα (π.χ. επικουρική διδασκαλία) ή άλλη συμβολή στο διδακτικό έργο του 
Τμήματος 

 

 

2. Συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες 

 

 

3. Άλλες δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε επιτροπές/επαγγελματικές οργανώσεις και συνδέσμους, 
διοργάνωση εκδηλώσεων, κ.τ.λ.) 
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ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

(αξιολόγηση προόδου, προτεινόμενες δράσεις, προγραμματισμός, προβλεπόμενος χρόνος 

υποβολής με βάση τη μέχρι τώρα πρόοδο): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..           ………………… 

Υπογραφή Επιβλέποντα Καθηγητή (εκ μέρους της Συμβουλευτικής) Ημερομηνία  
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

 

 

 

……………………………………………………………………………………   ……………….. 

Υπογραφή Φοιτητή       Ημερομηνία  
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Ημερομηνία: ………………… 

Αρ. Πρωτ.: …………………. 

[Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

Προς: την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 

μέσω της Γραμματείας του Τμ. Μαιευτικής 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 

Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: ……………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ……………………………………………………………………………… 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………………………. 

Εισηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………… 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ………………………………………………………. 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος: …………………………………… 

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος ………………………………… 

Ημερομηνίες κατάθεσης εκθέσεων προόδου: …………………………………………………………... 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

....................... ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σας καταθέτω αίτημα αξιολόγησης και υποστήριξης της ΔΔ μου διατριβής προς διαβίβαση 

στην παραπάνω Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την απόφαση της ΓΣ 

του Τμήματος Μαιευτικής ……………………………………………………….. 

 

Καταθέτω τα κάτωθι παραδοτέα με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με το Άρθρο 41 του 

ν. 4485/2017 όπου προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δημόσιας 

υποστήριξης της διατριβής όπως έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση 

 

 
 

Κατατίθενται σε έντυπη (3 αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή (3 CD) με τα ακόλουθα παραδοτέα: 
 

[1] 1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Ολοκληρωμένη Διδακτορική Διατριβή 

[2] 2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέδριο 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□ 1. Την ανακοίνωση του συνεδρίου (με όλες τις χρήσιμες ημερομηνίες, τα μέλη των 

επιτροπών Οργανωτικής & Επιστημονικής, Θεματολόγιο και τις λοιπές πληροφορίες ) 

□ 2. Το αποδεκτό από την επιτροπή άρθρο για ανακοίνωση (περίληψη & τελικό πλήρες  

κείμενο όπως θα εκδοθεί στα πρακτικά του συνεδρίου) (προαιρετικό, όπου αυτό 

υπάρχει) 

□ 3. Την επιστολή αποδοχής (προαιρετικό) 

□ 4. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ανακοινώσεις (τίτλους, ονόματα 

ομιλητών/ερευνητών, ανά ημέρα, ώρα κλπ) 

□ 5. Βεβαιώσεις συμμετοχής/παρουσίασης ή κατάλογος συμμετεχόντων 

[3] 3ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέδριο 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□ 1. Την ανακοίνωση του συνεδρίου (με όλες τις χρήσιμες ημερομηνίες, τα μέλη των 

επιτροπών Οργανωτικής & Επιστημονικής, Θεματολόγιο και τις λοιπές πληροφορίες ) 

□ 2. Το αποδεκτό από την επιτροπή άρθρο για ανακοίνωση (περίληψη & τελικό πλήρες  

κείμενο όπως θα εκδοθεί στα πρακτικά του συνεδρίου) (προαιρετικό, όπου αυτό 

υπάρχει) 

□ 3. Την επιστολή αποδοχής (προαιρετικό) 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επισυνάπτονται στην αίτηση) 



 

 

 

□ 4. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ανακοινώσεις (τίτλους, 

ονόματα ομιλητών/ερευνητών, ανά ημέρα, ώρα κλπ) 

□ 5. Βεβαιώσεις συμμετοχής/παρουσίασης ή κατάλογος συμμετεχόντων 

 

 
[4] 4Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Δημοσίευση άρθρου σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□ 1. Το δημοσιευμένο ή το υποβληθέν προς δημοσίευση άρθρο (τελική υποβολή μετά 

τις διορθώσεις- περίληψη & πλήρες κείμενο) 

□ 2. Απάντηση των κριτών του περιοδικού για την αποδοχή δημοσίευσης του 

άρθρου (εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί) 

□ 3. Τίτλος του περιοδικού, εκδότης, τεύχος, ημερομηνία έκδοσης του άρθρου 

(εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον υπάρχει μόνο η αποδοχή) 

[5] 5Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Δημοσίευση άρθρου σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□ 1. Το δημοσιευμένο ή το υποβληθέν προς δημοσίευση άρθρο (τελική υποβολή μετά 

τις διορθώσεις- περίληψη & πλήρες κείμενο) 

□ 2. Απάντηση των κριτών του περιοδικού για την αποδοχή δημοσίευσης του 

άρθρου (εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί) 

□ 3. Τίτλος του περιοδικού, εκδότης, τεύχος, ημερομηνία έκδοσης του άρθρου 

(εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον υπάρχει μόνο η αποδοχή) 

 

 

 

Ημερομηνία:…………………………. . 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

 

 
 

………………………… 

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………… 

Αρ. Πρωτ.: …………………. 

[Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

Προς: Τμήμα Μαιευτικής 
 

 

Αίτηση ορισμού επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την αξιολόγηση Διδακτορικής 

Διατριβής 

 
 
 

Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα : ………………………………………………………………. 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: ………………………………………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ……………………………………………………………………………… 
 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : …………………………………………………………………………… 
 

Εισηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………… 
 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 
 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 
 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος: …………………………………… 
 

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 
 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος ………………………………… 
 

Ημερομηνίες κατάθεσης εκθέσεων προόδου: …………………………………………………………… 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………………… 

....................... ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Παρακαλώ να ορίσετε επταμελή εξεταστική επιτροπή για την τελική αξιολόγηση και κρίση της 

διδακτορικής μου διατριβής 

 

 

Ημερομηνία:…………………………. . 
 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

 
………………………… 

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 

 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 



 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………… 

Αρ. Πρωτ.: …………………. 

[Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

Προς: Τμ. Μαιευτικής 
 

 

Τελική Αναλυτική Εισηγητική Έκθεση προς τη Συνέλευση του τμήματος 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αίτηση αξιολόγησης και 

υποστήριξης της  Διατριβής του Υ. Δ. - Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Η αξιολόγησή σας για τη Διδακτορική Διατριβή 
 

Όνομα υποψήφιου διδάκτορα : ………………………………………………………………………… 
 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : ………………………… 
 

Εισηγητής/τρια: ……………………………………………………………………………………………. 
 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………….. 
 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………….. 
 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
 

I. έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και συγγραφής της Διδακτορικής 
Διατριβής 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 



 

 

 

 
II. έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον μέρος αυτής: 

α) με τη συμμετοχή σε 2 ανακοινώσεις διεθνών συνεδρίων και 

β) σε 2 δημοσιεύσεις διεθνών και έγκριτων περιοδικών καταχωρημένων σε βάση δεδομένων 

με δείκτη απήχησης. 

III. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας είχε συνεργασία ερευνητικού επίπεδου συναφούς 

με το ευρύτερο  πεδίο του αντικειμένου του σε αναγνωρισμένα ερευνητικά 

κέντρα ή θεσμοθετημένα Εργαστήρια των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. 

 

Επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης: 

 

1. Πρωτοτυπία της έρευνας Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός 

/ καλός / πολύ καλός / άριστος 

Λόγος για την αξιολόγησή σας: 

………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………….. ……………. 

2. Επιστημονική ποιότητα των κεφαλαίων Βαθμός: απαράδεκτος / 

αποδεκτός / ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / άριστος 

Λόγος για την αξιολόγησή σας: 

………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………….. ……………. 

3. Επανεκτίμηση της έρευνας όπως φαίνεται στην «Εισαγωγή» και τη «Συζήτηση» 

Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / άριστος 

Λόγος για την αξιολόγησή σας: 

………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….. ……………. 

4. Ποιότητα γραπτής παρουσίασης Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / 

ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / άριστος 

Λόγος για την αξιολόγησή σας: 

………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….. ……………. 

5. Συνολική αξιολόγηση (με βάση τις παραπάνω κατηγορίες αξιολόγησης 1 – 4) 

Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / 

άριστος 

Λόγος για την αξιολόγησή σας: 



 

 

 

………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….. ……………. 

Σημείωση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επιτρέπεται να υπερασπιστεί τη διατριβή μόνο εάν 

κανένα  από τα παραπάνω κριτήρια δεν χαρακτηριστεί ως «μη αποδεκτό». Σε περίπτωση «μη 

αποδεκτής» βαθμολογίας, ο/η εισηγητής/τρια του υποψηφίου θα ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α 

να βελτιώσει το χειρόγραφο. Η αναθεωρημένη έκδοση του χειρογράφου, με μια επιστολή που εξηγεί 

τις αλλαγές που έγιναν, θα αξιολογηθεί από τα μέλη της επιτροπής διατριβής που βαθμολόγησαν 

τη διατριβή ως «μη αποδεκτή» σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια. 
 

Προτείνεται ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας να προχωρήσει στην υπεράσπιση της διδακτορικής 

διατριβής: 
 

Ναι… όχι… Λόγοι σε περίπτωση που προτείνεται ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη 

διατριβή (25-100 λέξεις): 

Εισηγούμαστε τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής από τη 

συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΑ.Δ.Α. και ορισμό ημερομηνίας εξέτασης της 

υποστήριξης εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

(δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 2 μήνες μετά τον ορισμό της). 
 

Ναι… όχι… 
 

Ημερομηνία:…………………………. 

. 
 

Εισηγητής/τρια ........................................................................................................................ (Υπογραφή) 
 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:................................................................ (Υπογραφή) 
 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:................................................................. (Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………… 

Αρ. Πρωτ.: …………………. 

[Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

Προς: Τμήμα Μαιευτικής 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ε Π Τ Α Μ Ε Λ Ο Υ Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  

Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Λ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Α Ι Κ Ρ Ι Σ Η Τ Η Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  

Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η Σ 

Στη Αθήνα σήμερα ……………. και ώρα ………………. στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος 

Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Αγ. 

Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ………………. 

πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος................................................................................................. , 

συνεκλήθη η επταμελής επιτροπή για να παρακολουθήσει/αξιολογήσει την παρουσίαση – υποστήριξη       

της       Διδακτορικής       Διατριβής       του/της       υποψηφίου       διδάκτορος 

…………………………………………………………………………………………………….. με τίτλο: 

«……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………» 

 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Η υποστήριξη έγινε σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον μελών της εξεταστικής επιτροπής, η οποία 

ορίστηκε με απόφαση της ……………..ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής, 

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Αγ. Σπυρίδωνος, 



 

 

 

12243 Αιγάλεω, Αθήνα. 

Παρόντα ήταν ……………… (…..) μέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

 
Παρόντες: 

Με Φυσική Παρουσία: 

………………….. 

Μέσω τηλεδιάσκεψης: 

………………….. 

Απόντες: 

…………………………. 

Διαπιστώνεται η απαιτούμενη από το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 24 απόφασης (ΦΕΚ 1062/23-3-2018 

τ. Β΄) απαρτία και ακολούθησε η παρουσίαση/υποστήριξη. 

 
Στη συνέχεια υποβλήθηκαν ερωτήσεις στον/στην ……………………… από τα μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες ο/η υποψήφιος/α απάντησε επιτυχώς. 

 
Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία τρίτων και έκρινε την 

εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και στη συμβολή στην 

επιστήμη. 

 
Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ομόφωνα κατέληξαν ότι: 

1. Η υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές, και είναι 

πλήρης. 

2. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι πρωτότυπα και αποτελούν ουσιαστική 

συμβολή στην επιστήμη. 

3. Η ενημέρωση του/της υποψηφίου/ας στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία είναι 

επαρκής. 

4. Ο/Η υποψήφιος/α είχε σημαντική οργανωτική ικανότητα στην αντιμετώπιση 

πρακτικών προβλημάτων κατά την διεξαγωγή της ερευνάς της. 

 
Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα, μετά τα παραπάνω, να απονείμει το βαθμό: 

……………………….. 
 

 

Το παρόν υπογράφεται και επικυρώνεται ως εξής: O/Η 

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής 

…………………………………….  



 

 

 

Τα μέλη:…………………………………. 
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