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Αριθμ.    2425 (1)
Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-

κονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-

δονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το  π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσ-
σώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώ-
ματος» (Α’ 189), καθώς και την εκδοθείσα υπό στοιχεία  
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(Β’ 1466).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

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

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

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

7. Την υπό στοιχεία  163204/Ζ1/29-9-2017 ερμηνευτι-
κή εγκύκλιο του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέ-
ματα.

8. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

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

10. Την υπ’ αρ. 3940/2020 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 475) που αφορά 
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την υπ’ αρ. 6194/2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 2381) που 
αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
21/16-11-2021).

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

14. Την υπό στοιχεία  97/Γ01/09-10-2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 
συνεδρίασή της.
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει πρόγραμμα 
διδακτορικών σπουδών στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών ισχύουν εξίσου ανεξαρτήτως 
της επιλεχθείσας γλώσσας από τους υποψήφιους διδά-
κτορες. Το τμήμα υποχρεούται να προσφέρει το μάθημα 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑ (LAW AND ECONOMICS)" και στις δυο γλώσ-
σες (ελληνικά και αγγλικά, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι 
διδάκτορες σε κάθε περίπτωση, 2 ώρες κάθε εβδομάδα 
για 13 εβδομάδες για ένα χρόνο με ECTS 5, κατά το επί-
σημο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της 
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

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

Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως 
αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 2
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνεται και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν 
ισχύει ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσε-
ων και οδηγεί στη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών.

Άρθρο 3
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχουν όσοι:

1) Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου κατά νόμο ως ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής.

2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημά-
των αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής ή κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου κατά νόμο 
ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017) ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών 
Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4485/
2017, σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί/κες 
ως υποψήφιοι διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ, με αι-
τιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
και συγκεκριμένα εφόσον ισχύει διαζευκτικά ένα από 
τα ακόλουθα:

i. Έχουν βαθμό πτυχίου που τους κατατάσσει στο 
ανώτερο 15% του έτους αποφοίτησής τους, όπως αυτό 
τεκμηριώνεται από το παράρτημα διπλώματος του Τμή-
ματος από το οποίο έλαβαν το πτυχίο, έχουν επιπλέον 
εκπονήσει συναφή διπλωματική εργασία και έχουν απο-
φοιτήσει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο χρό-
νο σπουδών προσαυξημένο κατά ένα έτος.

ii. Ανεξαρτήτως βαθμού πτυχίου και χρόνου αποφοί-
τησης, έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτει-
νόμενης διδακτορικής διατριβής πρόσφατη ερευνητική 
δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμ-
μετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά ή και βιβλία εκδοτικών οίκων.

iii. Έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν εξεταστεί άπαξ και επι-
τυχώς σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους και έχουν 
συγκεντρώσει 30 ECTS από τις μεταπτυχιακές σπουδές 
τους.

Σε οριακές περιπτώσεις των παραπάνω κριτηρίων, δύ-
ναται να συνεκτιμηθεί τυχόν συναφές επαγγελματικό 
έργο και συμμετοχή σε συναφή έργα ερευνητικών προ-
γραμμάτων και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, 
καθώς και η προσωπικότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπό-
νησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω 
χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, 
μετά από αίτηση του/της υποψήφιου/ας, η οποία συ-
νοδεύεται από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με 
τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί ανα-
στολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με αίτησή 
του/της, η οποία συνοδεύεται από επαρκώς αιτιολογημέ-
νη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
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και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητά 
του/της ως υποψήφιου/ας διδάκτορα και τα εξ αυτής 
απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν 
προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να ζητήσει 
αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, η οποία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Η διατριβή θα πρέπει να ολο-
κληρωθεί εντός του αρχικώς προβλεπόμενου χρόνου.

Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος 
οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται εκ νέου 
η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 5
Δικαιώματα/Παροχές και 
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

5.1 Δικαιώματα/Παροχές
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β’ 
κύκλου σπουδών.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
διδακτορικού διπλώματος.

5.2. Υποχρεώσεις
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται κατ’ έτος 

και ως το τέλος Νοεμβρίου, να παρουσιάζουν προφορικά 
και να υποβάλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώ-
πιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά 
με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής.

Εκτός της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, οι 
υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολου-
θήσουν μαθήματα, εφόσον αυτά υποδεικνύονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, υπο-
χρεούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμή-
ματος βεβαίωση ολοκλήρωσης της παρακολούθησης 
των μαθημάτων, την οποία χορηγούν οι διδάσκοντες/
ουσες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να εξε-
ταστούν επιτυχώς στο μάθημα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥ-
ΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (LAW AND 
ECONOMICS)".

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες συμμετέχουν επίσης στη 
διοργάνωση και υποστήριξη ειδικών σεμιναρίων που 
διοργανώνουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ή σε ερευνητικά προγράμματα που εκτελού-
νται υπό την ευθύνη τους.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά τη διάρκεια της εκπό-
νησης της διατριβής τους είναι δυνατόν να απασχολού-
νται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές, φροντι-
στηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τομέα/
Τμήματος, που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής 
τους διατριβής [εδάφιο 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού 
Σπουδών ΠΔΜ].

Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρέχουν υπηρεσίες ακα-
δημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα και προσφέρουν 
επικουρική υποστήριξη του επιβλέποντα της διατριβής, 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο [εδάφιο 2 του 
άρθρου 13 του Κανονισμού Σπουδών ΠΔΜ].

Οι υποψήφιοι διδάκτορες αντιμετωπίζονται ως ισό-
τιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και με τη σειρά 
τους οφείλουν να επιδεικνύουν επιμέλεια, τυπικότητα 
και υπευθυνότητα στις δραστηριότητές τους εντός του 
Ιδρύματος. Η συμπεριφορά τους θα πρέπει να διέπε-
ται από τις αρχές που ισχύουν για τους διδάσκοντες και 
τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα [ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 (ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ), άρθρο 3 του 
Κανονισμού Σπουδών ΠΔΜ].

Ο υποψήφιος με την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
του διατριβής και πριν από την τελική της κρίση υπο-
χρεούται να έχει:

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προ-
έρχεται από τη διατριβή του σε έγκριτο διεθνές περιοδι-
κό που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2, Q3 της 
SCIMAGO (SCOPUS).

Άρθρο 6
Συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (εδάφιο 
ε’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008, που παρα-
μένει σε ισχύ σύμφωνα με την περ. α’ του άρθρου 88 
ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να 
ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

7.1. Χρόνος υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκπόνη-

σης διδακτορικής διατριβής τέσσερις (4) φορές το χρόνο, 
κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, Ιουνίου, Σε-
πτεμβρίου και Νοεμβρίου εκάστου έτους ή όποτε άλλοτε 
κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος.

Επίσης, δύναται να γίνει προκήρυξη/πρόσκληση για 
την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όποτε το κρίνει 
σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος. Οι σχετικές προ-
κηρύξεις δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου 
και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμή-
ματος και του Ιδρύματος (άρθρο 42 του ν. 4485/2017).

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολο-
γητικά και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και 
επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθε-
τες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά 
όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά 
στις σχετικές προκηρύξεις/προσκλήσεις.

7.2. Υποβολή αίτησης
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμ-

ματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφεται ο προ-
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τεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης 
και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι διάφορη της 
ελληνικής- και, εφόσον ο/η υποψήφιος/α το επιθυμεί, και 
ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτο-
ρικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν 
δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο 
άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.

Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό ση-
μείωμα του/ης υποψήφιου/ας και προσχέδιο διδακτορι-
κής διατριβής (ερευνητική πρόταση για το επιστημονικό 
αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής).

7.3. Έγκριση
Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του 

ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετά-
ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψήφιους/
ες. Κατόπιν, κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο 
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υπο-
ψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή. Βασικό 
κριτήριο αξιολόγησης είναι η ποιότητα και η επάρκεια 
τεκμηρίωσης της πρότασης. Επιπροσθέτως η Επιτροπή, 
προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, εφόσον αυτός/η 
δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη 
του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το 
υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει 
αιτιολογημένα την αίτηση του/της προτεινόμενου/ης 
υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης 
ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της δι-
δακτορικής διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση 
δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση 
της διδακτορικής διατριβής του/της υποψήφιου, την πα-
ράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλ-
λες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν 
τα μέλη ΔΕΠ α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/ην προ-
τεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της δι-
δακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της.

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν 
ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ 
α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή άλλο 
Τμήμα ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 

κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατό 
να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι σε άδεια.

4. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει κατ’ 
έτος ως το τέλος Δεκεμβρίου έκθεση προόδου για τη 
διδακτορική διατριβή του/της υποψήφιου/ας.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα 
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη 
επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 
Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 
αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αί-
τησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης 
γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέπο-
ντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
αναλαμβάνει χρέη επιβλέποντος/ουσας.

6. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε 
άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να 
τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών Δια-
τριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών, στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, 
τον τίτλο και σύντομη περίληψη της διδακτορικής δια-
τριβής, το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των 
άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

8. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών δύναται να επιβλέψει 
συνολικά επτά (7) διδακτορικές διατριβές, είτε με επί-
βλεψη είτε με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση συνεπίβλε-
ψης συντάσσεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Τα 
μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το προτεινόμενο πεδίο έρευνας 
της διατριβής.

Άρθρο 9
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με Συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με 
Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστι-
τούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με 
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπο-
νται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που 
καταρτίζεται.
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Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρι-
σμένα κατά νόμο ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση 
διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία 
εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., 
προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 (Β΄ 972).

Άρθρο 10 
Διαδικασία Εκπόνησης

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό 
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του 
διατριβής.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει 
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, διά της 
Γραμματείας του Τμήματος, για δημόσια υποστήριξη και 
αξιολόγησή της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, 
αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη 
της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική 
Εισηγητική Έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται τεκμη-
ρίωση της πρωτότυπης επιστημονικής συνεισφοράς της 
διδακτορικής διατριβής. Στην εισηγητική έκθεση κατα-
γράφεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτο-
ρικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτο-
ρα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει 
την αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, του/της 
δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώ-
σεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

2. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής εισηγητικής έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 
αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του β’ εδάφιου της παρ. 2  
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή 
συναφή ειδικότητα με τον επιστημονικό πεδίο της διδα-
κτορικής διατριβής. Δύο τουλάχιστον μέλη από τα επτά 
(7) της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να προέρχονται 
από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τα επτά (7) μέλη 
της εξεταστικής επιτροπής τρία (3) ανήκουν κατά το δυ-

νατό στην α’ βαθμίδα του καθηγητή. Η Τριμελής Συμβου-
λευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Προκειμένου 
να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν 
τα κριτήρια του β’ εδάφιου της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, 
δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής είναι το αρχαιότερο από τα μέλη της, 
που ανήκει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας παραδίδει σε επτά 
(7) αντίτυπα τη διατριβή του σε έντυπη μορφή στα μέλη 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

4. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, αφού μελετήσει 
το κείμενο της διατριβής, ορίζει με απόφασή της την 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας πα-
ρουσίασης και εξέτασης του/ης υποψήφιου διδάκτορα.
Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στον/ην υποψήφιο/α 
και ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης.

5. Η ανάπτυξη και παρουσίαση του θέματος γίνεται δη-
μόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
στην ημερομηνία που ορίστηκε κατά τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο. Η διαδικασία της δη-
μόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε κάθε περί-
πτωση είναι αναγκαία η συμμετοχή κατ’ ελάχιστο πέντε 
(5) μελών της Επιτροπής.

6. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος 
που δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα 
λεπτά ούτε λιγότερο από δεκαπέντε, και τις απαντή-
σεις του/ης υποψήφιου/ας σε σχετικές ερωτήσεις της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που δεν πρέπει να 
διαρκέσουν περισσότερο από μιάμιση ώρα, αποχωρεί 
το ακροατήριο και ο/η υποψήφιος/α, και ακολουθεί η 
διαδικασία αξιολόγησής του/ης και τελικής κρίσης της 
διατριβής από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή.

7. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει τη διατριβή 
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη 
σκέψη και τη συμβολή της στην προαγωγή της επιστή-
μης και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική 
της κρίση και τη βαθμολογεί. Για την έγκριση της διδα-
κτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 
πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται 
με σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα 
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της 
διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση 
του Τμήματος.

8. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή επιτρέπει τη 
δημοσίευση της διατριβής ως τέτοιας αφού ληφθούν 
υπόψη οι παρατηρήσεις/υποδείξεις που διατυπώθηκαν 
από αυτή κατά τη δημόσια παρουσίαση.
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9. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

(α) Άριστα,
(β) Λίαν Καλώς, 
(γ) Καλώς.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Εξετα-

στικής Επιτροπής ως προς το βαθμό, υπερισχύει η άποψη 
της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει 
η ευνοϊκότερη για τον υποψήφιο άποψη.

10. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής 
διατριβής και πριν την αναγόρευση σε διδάκτορα του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλει σε τρία (3) 
αντίτυπα τη διδακτορική διατριβή του/ης, από τα οποία 
ένα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ένα στην Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα στο Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας 
υποχρεούται επιπλέον να καταθέσει τη διατριβή του σε 
ηλεκτρονική μορφή, καθώς και περίληψή της σε ελληνι-
κή και αγγλική γλώσσα στις υπηρεσίες πληροφόρησης 
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, καθώς και 
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 12
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων

Η συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια συνεδρίαση του 
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος, θέτει υπόψη του Σώματος το 
πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης 
της διδακτορικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευ-
ση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας σε Διδά-
κτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνεδρίαση 
παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης/νις.

Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς 
και ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος του/της διδά-
κτορος ακολουθούν τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η τελετή διενεργείται μέχρι τρεις (3) φορές ανά ακα-
δημαϊκό έτος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του/της από την συνέλευση 
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης 
επιτυχούς αποπεράτωσης.

Στον/Στην διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο διδακτο-
ρικού διπλώματος. Το διδακτορικό δίπλωμα (μεμβράνη), 
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο 
του Τμήματος και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας 
του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία ή τη διδακτορική 
του διατριβή, ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται 

να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο άλλων. Η αντι-
γραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας (ή μέρους 
αυτής) κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίη-
ση εργασίας (ή μέρους αυτής) άλλου/ης -δημοσιευμένης 
ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η πράξη αυτή μπορεί 
να στοιχειοθετήσει απόφαση της συνέλευσης του τμή-
ματος για διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή μετά τη 
λήψη του διδακτορικού διπλώματος ο τίτλος που έχει 
απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη από-
φαση της συνέλευσης του τμήματος.

Άρθρο 14 
Διαγραφή

Η συνέλευση του τμήματος, μετά από πρόταση της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διαγράψει 
υποψήφιο/α διδάκτορα για τους παρακάτω λόγους:

(α) όταν έχει στον ατομικό του/ης φάκελο δύο του-
λάχιστον αρνητικές εκθέσεις προόδου, από τις οποίες 
προκύπτει αδιαφορία ή ανικανότητά του/ης για ολοκλή-
ρωση της διδακτορικής διατριβής, 

(β) όταν έχει υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού,

(γ) όταν έχει υποβάλει νέα αίτηση εκπόνησης διδακτο-
ρικής διατριβής που οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού και

(δ) όταν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος μέγιστος χρό-
νος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 15 
Λοιπές διατάξεις

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος 
εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 και στον 
παρόντα Κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα 
από απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση 
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

    Ι 

 Αριθμ. 2424 (2)
Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’  83).
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2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσ-
σώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώ-
ματος» (Α’ 189), καθώς και την εκδοθείσα υπό στοιχεία 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(Β’ 1466).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(Α’ 195).

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

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

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

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

8. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

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

10. Την υπ’ αρ. 2073/2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄4475) που 
αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

11. Την υπ’ αρ. 6002/2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 2315) που 
αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
21/18-11-2021).

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

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

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

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η 
λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρό-
γραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) καθώς και οι 
διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και από-
κτησης διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Οι διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εξει-
δικεύουν και συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, όπως 
εκάστοτε ισχύει, διέποντας την οργάνωση και λειτουργία 
του τρίτου κύκλου σπουδών του οικείου τμήματος και 
προσδιορίζοντας τους ειδικότερους όρους και προϋπο-
θέσεις οργάνωσης των διδακτορικών σπουδών καθώς 
και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακόμη.

Το τμήμα παρέχει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
ισχύον εξίσου ανεξαρτήτως της επιλεχθείσας γλώσσας 
από τους υποψήφιους διδάκτορες. Το τμήμα υποχρεού-
ται να προσφέρει το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας και 
στις δυο γλώσσες, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι διδά-
κτορες σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 2
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 
ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της 
γνώσης και των εφαρμογών στο πεδίο της Οργάνωσης 
και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Περαιτέρω, απο-
σκοπεί στην εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και 
καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους το-
μείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να είναι 
σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Επι-
χειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου 
τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Άρθρο 3 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋπο-
θέσεις:

1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος 
της αλλοδαπής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ84422 Τεύχος B’ 6617/31.12.2021

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων 
γίνεται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το χειμερι-
νό εξάμηνο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η συνέλευση 
του Τμήματος. Οι προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων δι-
δακτόρων δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου 
και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους 
του Ιδρύματος.

Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
β. Τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι 

να εκπονήσουν διατριβή καθώς και ο αριθμός εισακτέων 
ανά γνωστικό πεδίο.

γ. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η 

προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να 
είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως 
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος συνυπο-
βάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία 

και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του 
εξωτερικού.

3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, κα-
θώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από 
ιδρύματα του εξωτερικού.

4. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη 

ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
6. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της αγγλι-

κής γλώσσας
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πι-

στοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, 
σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).

8. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Ερευνητική 
Πρόταση), όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από κοι-
νού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προ-
σχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική γλώσσα, 
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Ενδεικτικό Τίτλο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
Θεματική Περιοχή/Περιοχές ("Areas of interest") και από 
δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις - Κλειδιά ("Keywords").

β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
γ. Σύνοψη των κατά κρατούσα επιστημονική πρα-

κτική, αντιλήψεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα 
("Literature Review").

δ. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης 
διατριβής ("Contribution to Science").

ε. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις 
της διδακτορικής διατριβής ("Research Propositions").

στ. Μεθοδολογία Έρευνας ("Research Methodology").
ζ. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των 

βασικών επιμέρους φάσεων/σταδίων εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού 
("Gantt Chart").

η. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστι-
κό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/
συγγραφικό/διδακτικό) έργο του Επιβλέποντος μέλους 
("Relevance").

θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζο-
νται στην πρόταση ("References").

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με 
βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και 
ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, 
αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι επιτρο-
πές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση 
έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφι-
ο/α. Ακολούθως οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό 
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους κάθε υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτός/ή και 
το υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο/η υποψήφιος/α 
στην αίτησή του/της δεν προτείνει επιβλέποντα/πουσα 
καθηγητή/τρια αυτός/τή προτείνεται από την επιτροπή 
και τίθεται προς έγκριση από τη Συνέλευση. Η Συνέλευση 
του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με 
την γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα και εγκρίνει 
ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υπο-
ψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η 
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Αλλαγή τίτλου ή γλώσσας
Αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή 

γλώσσας εκπόνησής της μπορεί να γίνει κατόπιν τεκμη-
ριωμένης εισηγήσεως της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και έγκρισης από τη συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:
α. Τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή κα-

θηγητή και επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου 
Α.Ε.Ι.

β. Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του 
άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών.

Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει συνολικά πέντε 
(5) διδακτορικές διατριβές. Στην περίπτωση συνεπίβλε-
ψης συντάσσεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
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2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-

μενο επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής δι-
ατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και τη συγγραφή της.

Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 

μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ βαθμίδας κα-
θηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή 
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των βαθ-
μίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του 
ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να 
οριστούν και καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική 
άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα. Ο/Η 
Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και υπο-
στηρίζει την έρευνα του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα. 
Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία Επιβλέποντος και υπο-
ψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.

Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-

ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέ-
ποντος/πουσας για ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η 
την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/
ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέπο-
ντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ 
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτό-
ρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα 
που ορίζει ο παρών Κανονισμός. Αν ο/η αρχικός/ή επι-
βλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή 
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος 
των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτ-
λος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα, 
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

Δημοσιοποίηση εισακτέων
Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος τα ονόματα των 
υποψηφίων διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο τίτλος και σύντομη περί-
ληψη της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 6 
Διαδικασία εκπόνησης

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε έτος πα-
ρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτι-

κό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής 
του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και 
σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/πουσα ή την 
τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται 
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η μη υποβολή 
έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση.

Άρθρο 7
Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Χρόνος εκπόνησης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 1 του άρ-

θρου 40 του ν. 4485/2017), η διαδικασία εκπόνησης δι-
δακτορικής διατριβής δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα 
από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομη-
νία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος 
χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής. Ο χρόνος περάτωσης δύνανται να πα-
ραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη κατόπιν αιτιολογημένης 
αιτήσεως του υποψηφίου την οποία αφού εγκρίνουν τα 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εισηγού-
νται στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.

Αναστολή
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα δύναται να αι-

τηθεί την αναστολή εκπόνησης της διατριβής, μεγίστης 
συνολικής χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία 
συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρ-
κεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψή-
φιου/ας διδάκτορα και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαι-
ώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο 
μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής.

Άρθρο 8
Δικαιώματα/Παροχές και 
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαιώματα/Παροχές
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 

υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες έχουν μέχρι πέντε (5) 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
για τους φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών. Ως τέ-
τοια ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική υποστήριξη, 
βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπη-
ση σε συλλογικά όργανα κ.ά. Μετά την παρέλευση των 
πέντε (5) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή 
χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα 
ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη. Διατηρούν 
τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
διδακτορικού διπλώματος.

Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε ακαδημα-

ϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να 
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υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προό-
δου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής 
του. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ 
αυτού από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχω-
ρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.

Ο εβδομαδιαίος ενδεικτικός χρόνος παραμονής του 
στο Πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
αυτού είναι δεκαπέντε (15) ώρες ανά εβδομάδα κατα-
νεμημένες, κατά προτίμηση, σε τρεις (3) εργάσιμες ημέ-
ρες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να 
επικουρεί στη διδασκαλία μαθημάτων του γνωστικού 
αντικειμένου (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, 
εργασίες), μετά από απόφαση της Συνέλευσης συμμετέ-
χοντας αμισθί σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους 
ή/και των δύο (2) άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής. H τριμελής επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει 
την υποχρεωτική παρουσία στο πανεπιστήμιο για ερευ-
νητικούς σκοπούς.

Ο υποψήφιος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών και μέχρι την προφορική υποστήριξη της δι-
ατριβής του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επι-
τηρήσεις των εξετάσεων του τμήματος, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα επιτηρήσεων που εκπονεί το τμήμα. Υπο-
χρεούται να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για το 
πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του 
τμήματος σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση 
κωλύματος, οφείλει να βρει αντικαταστάτη και να ενη-
μερώσει το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. για το όνομα αυτού 
που θα τον αντικαταστήσει.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να εξετα-
στούν επιτυχώς στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας», 
το οποίο είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου 
και παρέχει 6 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη 
της Διδακτορικής Διατριβής

Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδακτο-
ρικής του διατριβής και πριν την τελική της κρίση υπο-
χρεούται να έχει:

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που 
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές 
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 
ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του 

υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθ-
μα μέλη καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν 
τα κριτήρια του εδαφίου 2 της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017.

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον/την υποψήφιο διδάκτορα/ρισσα. Για τον σκοπό 
αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος σχετική 
ανακοίνωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παρου-
σίαση, όπου αναφέρονται επιπλέον και η ημέρα, ώρα 
και αίθουσα παρουσίασης. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επι-
τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική 
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρί-
νει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, 
την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επι-
στήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με 
πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την 
παρ. 2 μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χω-
ρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα οφείλει να απο-
στείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τη διδακτορική 
διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής (κατόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν την ημερομηνία υποστήριξής της.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Λόγους διαγραφής από το Μητρώο των Υποψηφίων 
Διδακτόρων δύνανται να αποτελέσουν οι κάτωθι:

α. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να ανταπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών.

β. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

γ. Δράσεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκ-
θέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο 
οποίο φιλοξενείται.

δ. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους για προσωπικούς λόγους.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα Κα-
νονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από τη 
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Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της λει-
τουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών σε κάθε 
περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση 
της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ    
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*02066173112210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2022-01-21T14:55:39+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




