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Ζ ΤΓΚΛΖΣΟ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39, 40, 41, 42 θαη 43, ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 2 θαη ηνπ 

άξζξνπ 85 παξ. 5 θαη 6 εδ. β΄ ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 163204/Ε1/29-9-2017 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9  παξ. 3ε  ηνπ λ. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195) «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

6. Σν Π.Γ. 147/10.4.1990 (Α΄ 56) «Μεηνλνκαζία ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο 

ρνιήο Θεζζαινλίθεο ζε Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ – Μεηνλνκαζία ίδξπζε ηκεκάησλ θαη ξχζκηζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ». 

7. Σν Π.Γ. 88/5.6.2013 (Α΄ 129) «Μεηνλνκαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ θαη ίδξπζε-

ζπγθξφηεζε ζρνιψλ». 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 8/31-1-2018 απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 29/27-4-2018 απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηδξχκαηνο, απνθαζίδνπκε: 

Σελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο σο αθνινχζσο: 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ, ΛΑΒΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Σν Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα απνηειεί αθαδεκατθφ ηίηιν, ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ 

εθπφλεζε πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά 

ηνπ/ηεο θαηφρνπ ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γλψζεο ζηνλ αληίζηνηρν 

επηζηεκνληθφ θιάδν. 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνηππψλνληαη ε δνκή θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο φπσο απηφο θαηαξηίζηεθε κε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (αξηζκ. 8/31-1-2018) εγθξίζεθε απφ ηε χγθιεην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
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αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

2.1. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη:  

α) ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

β) ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, 

 

2.2. Με ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

ζπγθξνηείηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ε νπνία απαξηίδεηαη 

απφ ηξεηο θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη/εο έρνπλ αλαιάβεη επίβιεςε 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη νη νπνίνη/εο νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε, κε δηεηή 

ζεηεία. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θαη γεληθφηεξα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ 

ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

3.1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρεη ν 

θάηνρνο δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο 

νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ εζληθφ θνξέα 

αλαγλψξηζεο αιινδαπψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ.  

3.2. Δίλαη θάηνρνο ηίηινπ πνπ απνδεηθλχεη ηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζε 

επίπεδν Γ2.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ 
4.1. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο φπνπ θαζνξίδνληαη ηα εξεπλεηηθά πεδία έξεπλαο, απνζηέιιεη ηελ 

πξνθήξπμε ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ηελ αλαξηά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο, 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ο/ε ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, απφ 1 

Οθησβξίνπ κέρξη 30 Ννεκβξίνπ ή απφ 1 Μαξηίνπ κέρξη 30 Απξηιίνπ, ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά:  

α. Αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ην πεδίν έξεπλαο, ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε πξνηεηλφκελε γιψζζα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ειιεληθή ή αγγιηθή θαη ν πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο.  

β. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα.  

γ. Πξνζρέδην δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο - Δξεπλεηηθή πξφηαζε, ε νπνία πεξηέρεη 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζέκαηνο, ζχληνκε 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

δ. Δπίζεκα αληίγξαθα πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ, ε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνλ 

εζληθφ θνξέα αλαγλψξηζεο κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί εληφο εμακήλνπ (ή θαη αξγφηεξα 
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κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε πλέιεπζε ζα θάλεη δεθηφ 

ηνλ ππνςήθην γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

ε. Γηα ηνπο Έιιελεο ππνςεθίνπο, ε επάξθεηα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Ζ επάξθεηα ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη απφ δίπισκα Proficiency ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Cambridge ή Michigan, ή πηπρίν IELTS (βαζκφο ηνπιάρηζηνλ 6.5) ή πηπρίν TOEFL 

βαζκφο ηνπιάρηζηνλ 213 ή πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο ειιεληθνχ Α.Δ.Η., ή πηπρίν 

Α.Δ.Η. αγγιφθσλνπ παλεπηζηεκίνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., ή Κξαηηθφ 

Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2.  

Αλάινγα κε ην αληηθείκελν, ζα ζπλεθηηκάηαη ε επάξθεηα ζε βαιθαληθή, ζιαβηθή ή 

αλαηνιηθή γιψζζα. 

ζη. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, δηαθξίζεηο ή ινηπνί ηίηινη ζπνπδψλ (εάλ ππάξρνπλ).  

δ. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία λα πξνέξρεηαη θαηά πξνηίκεζε 

απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  

 

4.2. Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ 

πξνζφλησλ απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία ηηο θαηεγνξηνπνηεί κε βάζε ηελ 

ζπλάθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη κε αηηηνινγεκέλν ππφκλεκα ζηε πλέιεπζε αλ 

ν/ε ππνςήθηνο/α πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ γηα εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ πλέιεπζε απνθαζίδεη εάλ ν/ε ππνςήθηνο/α γίλεηαη 

δεθηφο θαη νξίδεηαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Διιεληθή ή 

Αγγιηθή). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

5.1. Ζ πλέιεπζε αλαζέηεη ζηνλ/ζηελ πξνηεηλφκελν/ε επηβιέπνληα/πνπζα ηελ 

επίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη νξίδεη ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, κε 

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

επηηξνπή κεηέρνπλ σο κέιε, ν/ε επηβιέπσλ/νπζα θαη δχν αθφκε κέιε Γ.Δ.Π. α΄ 

βαζκίδαο, αλαπιεξσηή θαη επίθνπξνπ απφ ην νηθείν ή άιιν Α.Δ.Η. ή θαζεγεηέο 

αλαγλσξηζκέλσλ σο νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄ απφ εξεπλεηηθά 

θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

θέληξνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ή απφ αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή 

ηλζηηηνχηα ηεο αιινδαπήο θαη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ηελ 

ππφ θξίζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. ηε ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή κεηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. απφ ηηο ηξεηο πξψηεο βαζκίδεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

5.2. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν/ε επηβιέπσλ/νπζα εθιείςεη ή δηαπηζησκέλα 

αδπλαηεί λα ηειέζεη ρξέε επηβιέπνληνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πλέιεπζε  

ηνπ Σκήκαηνο εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, αλαζέηεη ζε άιινλ ηελ επίβιεςε, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα θαη γλψκε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηβιέπνληνο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, έλα απφ ηα άιια δχν (2) κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο 

αλαιακβάλεη ρξέε επηβιέπνληνο/νπζαο, αθφκε θαη θαζ’ ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ 

αξηζκνχ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ πνπ κπνξεί λα επηβιέπεη. Αλ ν αξρηθφο επηβιέπσλ 

κεηαθηλεζεί ζε άιιν Α.Δ.Η. ή Σκήκα Α.Δ.Η. ή ζπληαμηνδνηεζεί, ζπλερίδεη λα ηειεί 

ρξέε επηβιέπνληνο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ έρεη αλαιάβεη, θαη ν ηίηινο 
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απνλέκεηαη απφ ην Α.Δ.Η., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα, φπνπ μεθίλεζε ε εθπφλεζε ηεο 

δηαηξηβήο.  

 

5.3. Σα νλφκαηα ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, ησλ επηβιεπφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ή 

εξεπλεηψλ, νη ηίηινη ησλ εθπνλνχκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ζχληνκε 

πεξίιεςε απηψλ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ αλαξηψληαη 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

5.4. Ο κέγηζηνο αξηζκφο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ησλ νπνίσλ ηελ επίβιεςε κπνξεί 

λα αλαιάβεη θαζεγεηήο/ηξηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη πέληε (5). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ -  ΠΑΡΟΥΔ /ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ 
6.1. Ζ πλέιεπζε, κεηά απφ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α λα παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα είηε απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είηε λα κειεηήζεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

ζχκθσλα µε ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα/επηβιέπνπζαο.  

 

6.2. Ο/Ζ ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έρεη ππνρξέσζε αλαλέσζεο εγγξαθήο θάζε 

αθαδεκατθφ έηνο.  

 

6.3. Δπηπιένλ, ν/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο: 

(α) Οθείιεη λα παξαδψζεη δηάιεμε εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή αλαθνίλσζε ζε 

ζπλέδξην δχν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα  εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ειέγρεηαη κε επζχλε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

(β) πκκεηέρεη ζε επηηεξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν εμεηάζεσλ.  

(γ)Αλαιακβάλεη ηελ δηεμαγσγή ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζε πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα ζπλαθή κε ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ.   

(δ) Δηζθέξεη ην πνζφ ησλ 100 επξψ, άπαμ, γηα ηελ ζηήξημε θχθινπ ζεκηλαξίσλ πνπ 

δηνξγαλψλεη ην Σκήκα θαη πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.  

 

6.4. Οη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ 

κέρξη πέληε (5) πιήξε αθαδεκατθά έηε απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο, φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ 

θχθινπ ζπνπδψλ, Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

πάζν. Μέρξη θαη πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο 

δηαηξηβήο, δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, δαλεηζκνχ θαη ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΟΤΓΧΝ 
7.1. Ζ ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη 

ηξία έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. 

Αλαζηνιή ζπνπδψλ, κέρξη δχν έηε, κπνξεί λα ρνξεγεζεί χζηεξα απφ επαξθψο 
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αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. Ο ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο δελ 

πξνζκεηξάηαη ζηε πξνβιεπφκελε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο θνίηεζεο δελ επσθεινχληαη ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. 

7.2. Μέγηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νξίδνληαη ηα 7 έηε. 

Πέξα ησλ 7 εηψλ ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο λα αηηεζεί κε αηηηνιφγεζε ηελ 

παξέθηαζε ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. Ζ πλέιεπζε απνθαζίδεη χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή / επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο. Ζ παξέθηαζε 

απηή δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα δχν έηε. 

7.3. Όζνη ππνςήθηνη/εο δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ππεξβεί ηελ αλψηαηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ επηά εηψλ εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ππνρξενχληαη ζηελ νινθιήξσζή ηεο εληφο 

δηεηίαο. Με ηελ πάξνδν ηεο δηεηίαο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλψηαηεο δηάξθεηαο ν 

ππνςήθηνο δηδάθησξ δηαγξάθεηαη απφ ηα Μεηξψα ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΓΙΑΣΡΗΒΗ 

8.1. ε εηήζηα βάζε ν/ε επηβιέπσλ/νπζα αμηνινγεί ηελ πνξεία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. 

Ο/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο, θάζε έηνο, εληφο ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ, παξνπζηάδεη 

πξνθνξηθά θαη ππνβάιιεη θαη εγγξάθσο αλαιπηηθφ ππφκλεκα ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Αληίγξαθν ηνπ ππνκλήκαηνο, θαζψο θαη ζρφιηα επ’ απηνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα ή ηελ 

ηξηκειή επηηξνπή θαη εθζέζεηο πξνφδνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ 

ππνςεθίνπ.  

 

8.2. Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή  επηηξνπή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε θαη νκφθσλε 

γλψκε λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, εάλ: 

1. δελ θαηαζέζεη ηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ  

2. ην αηηεζεί ν/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο, 

3. ππεξβεί ηε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

φπσο νξίδεηαη ζην παξφληα θαλνληζκφ          

4. ε πξφνδνο θξίλεηαη αλεπαξθήο 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΡΙΗ 
9.1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε ηξηκειήο 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή δέρεηαη ή απνξξίπηεη αίηεζε ηνπ/ηεο  ππνςεθίνπ/θηαο γηα 

ηε δεκφζηα ππνζηήξημε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Αλ ε ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή απνδερζεί ηελ αίηεζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο, ζπληάζζεη αλαιπηηθή 

εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο δεηψληαο ηνλ 

νξηζκφ επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ θξίζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 

9.2. Ζ δηαδηθαζία θαη ε νξηζηηθή θξίζε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ επηακειή 

εμεηαζηηθή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη θαηά ην λφκν θαη νξίδεηαη απφ ηε 

πλέιεπζε. ηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή κεηέρνπλ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, εθηφο απφ ηα αθππεξεηήζαληα κέιε απηήο, ηα νπνία κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο αληηθαζίζηαληαη απφ ηζάξηζκα κέιε πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5.1, θαζψο θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε. 
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9.3. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή νξίδεη ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν δεκφζηαο 

ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

ππνςήθην θαη ζην Σκήκα ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο θαη 

πεξηζζφηεξν απφ 4 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

 

9.4. Ο/ε ππνςήθηνο/α αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή ηνπ/ηεο δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, πεξίπνπ γηα κηζή ψξα, θαη απαληά ζε εξσηήζεηο ησλ κειψλ 

ηεο. Με νκφθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο, είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο απφ 

ην αθξναηήξην. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κία ψξα.  

 

9.5. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία ησλ 

ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ελψ ηα ινηπά κέιε 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο. ηε ζπλέρεηα, ε εμεηαζηηθή 

επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ρσξίο ηελ παξνπζία ηξίησλ, θξίλεη ηελ εξγαζία σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ πξσηφηππε ζθέςε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε 

θαη κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα ηελ εγθξίλεη, κε πιεηνςεθία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηα κέιε ηεο. Σα αθππεξεηήζαληα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, 

πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κπνξεί λα παξίζηαληαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

9.6.  Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη δηαβηβάδεηαη ζηε 

πλέιεπζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ - ΠΑΡΑΛΔΙΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
10.1. ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ 

ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο απφςεηο άιισλ. Ζ αληηγξαθή ζεσξείηαη ζνβαξφ 

αθαδεκατθφ παξάπησκα.  

 

10.2. Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε αληηγξαθή εξγαζίαο (ή κέξνπο απηήο) θάπνηνπ/αο 

άιινπ/εο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο (ή κέξνπο απηήο) άιινπ/εο – 

δεκνζηεπκέλεο ή κε – ρσξίο ζρεηηθή αλαθνξά. Θα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη 

ππήξμε ειεθηξνληθή απνθνπή θαη επηθφιιεζε ρσξίο εηζαγσγηθά ή θακία αλαθνξά. 

 

10. 3.  Γελ απνηειεί ινγνθινπή: 

(α) Ζ ζεκηηή ή αμηφπηζηε παξάθξαζε θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεη πεγή.  

(β) Οη θαθφηερλεο αλαθνξέο, φπνπ ππάξρεη αλαθνξά ζε πεγή,  

(γ) Ζ αλαθνξά ζε άξζξα λφκσλ ή δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ή ζε θείκελα δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ επίζεκσλ εθζέζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή εζληθψλ 

θνξέσλ, 

(δ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ γεγνλφηα «γλσζηά ηνηο πάζε» (common 

knowledge).   

 

10.4. Ζ πεξίπησζε ινγνθινπήο κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο 

γηα δηαγξαθή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  
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10.5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ινγνθινπή κεηά ηε ιήςε ηνπ δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο, ν ηίηινο πνπ έρεη απνλεκεζεί αλαθαιείηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΝΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε Σκήκαηα Α.Δ.Η., εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα, γηα 

ηε ζπλεπίβιεςε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 43 παξ. 

3, ηνπ λ 4485/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΑΓΟΡΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ  

Ζ επίζεκε αλαγφξεπζε θαη θαζνκνιφγεζε (κε πνιηηηθφ ή ζξεζθεπηηθφ φξθν) ηνπ/ηεο 

ππνςήθηνπ/αο δηδάθηνξα γίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε παξνπζία ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο δηδάθηνξα. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

ζέηεη ππφςε ηνπ ψκαηνο ην πξαθηηθφ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, πνπ πηζηνπνηεί ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη αθνινπζεί ε αλαγφξεπζε θαη θαζνκνιφγεζε  ηνπ/ηεο 

ππνςήθηνπ/αο ζε δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο.  

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγφξεπζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

θαη ηεο πεξίιεςήο ηεο ζηε βηβιηνζήθε θαη θέληξν πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), θαη ζην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο.  

ηνλ/ζηελ Γηδάθηνξα ρνξεγείηαη Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Ο ηίηινο ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (πάππξνο) ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξχηαλε, ηνλ/ηελ 

Πξφεδξν θαη ηνλ/ηελ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζθξαγίδεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Οη Γηδαθηνξηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114) θαη ησλ ελ ηζρχεη επξηζθνκέλσλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ 

 


