
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5386 
  Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 

παρ. 2 και 85 παρ. 5 και 6, εδ. β’ του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3ε του ν. 3685/2008 
(Α’ 148) «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου-
δές».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Το π.δ. 147/10.4.1990 (Α’ 56) «Μετονομασία της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών -Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση 
των θεμάτων που ανακύπτουν».

7. Το π.δ. 88/5.6.2013 (Α’ 129) «Μετονομασία του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση - συγκρό-
τηση σχολών».

8. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 15/20.06.2018 (Θ.2°) 
έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

9. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 38/11.7.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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 
απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών εξειδικεύουν και συμπληρώνουν 
το θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, διέποντας 
την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου σπου-
δών του οικείου Τμήματος και προσδιορίζοντας τους 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις οργάνωσης των 
Διδακτορικών Σπουδών καθώς και της εκπόνησης διδα-
κτορικής διατριβής ακόμη και από μη κατόχους Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Άρθρο 2
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστι-
κή συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης 
και των εφαρμογών στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοί-
κησης των Επιχειρήσεων. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην 
εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου 
επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα Ο.Δ.Ε. ώστε 
να είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέ-
ντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης των Διδακτορικών Σπουδών, 
όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, εί-
ναι η Συνέλευση του Τμήματος είτε η Ειδική Διϊδρυμα-
τική Επιτροπή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/17 (Α’ 114) και 
η Σύγκλητος. Για την εύρυθμη λειτουργία και παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, 
η Συνέλευση του Τμήματος δύναται, προς υποβοήθηση 
του έργου της, να ορίζει Συντονιστική Επιτροπή Προ-
γράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Π.Δ.Σ.).

2. Συνέλευση Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος Ο.Δ.Ε. είναι το μόνο αρ-

μόδιο όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλει στη Σύ-
γκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προτάσεις για τη 
σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Συγκεκριμένα, 
η Συνέλευση του Τμήματος Ο.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμμα-
τος Διδακτορικών Σπουδών και επιπλέον τον Διευθυντή 
και τον Αναπληρωτή Διευθυντή μεταξύ των μελών της. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής,

β) Εγκρίνει την προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ένταξη των Υποψηφίων Διδακτό-
ρων στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, 
κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.Π.Δ.Σ.

γ) Εγκρίνει τις αιτήσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων 
για την ένταξη τους στη διαδικασία εκπόνησης διδακτο-
ρικής διατριβής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
καθορίζει τα γνωστικά πεδία και τον αριθμό εισακτέων 
ανά πεδίο και ακαδημαϊκό έτος, κατόπιν εισήγησης της 
Σ.Ε.Π.Δ.Σ.

δ) Συγκροτεί τις Επιτροπές Επιλογής των Υποψηφίων 
Διδακτόρων στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου στα-
δίου της διαδικασίας εισαγωγής τους στο Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν 
εισήγησης της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 

ε) Συγκροτεί Επιτροπές μελών του Δ.Ε.Π. για τη διενέρ-
γεια γραπτών εξετάσεων των Υποψηφίων Διδακτόρων 
στο πλαίσιο υλοποίησης του δευτέρου σταδίου της δι-
αδικασίας πιστοποίησης της συνέχισης των σπουδών 
τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος 
Κανονισμού, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.Π.Δ.Σ.

στ) Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, κατόπιν εισήγη-
σης του Επιβλέποντος μέλους προς τη Σ.Ε.Π.Δ.Σ. και εισή-
γησης της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

ζ) Ενημερώνεται για τις ετήσιες Εκθέσεις Προόδου 
των Υποψηφίων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης 
των Συμβουλευτικών Επιτροπών προς τη Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 
και εισήγησης της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος,

η) Εγκρίνει την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής, κατόπιν εισήγησης της Τριμε-

λούς Επιτροπής Επιλογής και εισήγησης της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος, 

θ) Ορίζει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 
κρίση της διδακτορικής διατριβής, κατόπιν εισήγησης 
της Σ.Ε.Π.Δ.Σ.

ι) Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα και αναγορεύ-
ει τους Υποψηφίους σε Διδάκτορες μετά την επιτυχή 
δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής τους διατριβής 
ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,

ια) Διευθετεί κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από 
τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του παρόντος Κανονισμού,

ιβ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο η Σ.Ε.Π.Δ.Σ. δεν υποβάλει 
τις εισηγήσεις για τις οποίες είναι αρμόδια εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους, η 
Συνέλευση του Τμήματος δύναται να προχωρήσει τις 
διαδικασίες χωρίς τις εισηγήσεις αυτές.

3) Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών

α) Η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουρ-
γία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και πα-
ράλληλα προτείνει και υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν 
στη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του Π.Δ.Σ., της Μετα-
διδακτορικής Έρευνας και του εν γένει παραγόμενου 
σχετικού ερευνητικού έργου. Οι κατευθύνσεις του έργου 
της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. μπορεί να εξειδικεύονται με αποφάσεις 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σ.Ε.Π.Δ.Σ. απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ο.Δ.Ε. που 
ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

β) Για την υποστήριξη του έργου της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. ορίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος του Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος Ο.Δ.Ε.

γ) Ο Διευθυντής της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. ο οποίος προεδρεύει 
της Επιτροπής υπηρετεί σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας / Αναπληρωτή Καθη-
γητή. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. υπηρε-
τεί σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας / Αναπληρωτή Καθηγητή και προεδρεύει της 
Σ.Ε.Π.Δ.Σ. σε περίπτωση που ο Διευθυντής κωλύεται ή ελ-
λείπει για οποιοδήποτε λόγο. Ο Διευθυντής της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για κάθε θέμα 
που αφορά στο Π.Δ.Σ. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να ορι-
στεί για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής για την παροχή του 
σχετικού διοικητικού έργου.

4) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέ-
ντρα 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 διδα-
κτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση 
αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτο-
ρικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα, ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε συνεργα-
ζόμενο Ίδρυμα/Φορέα και η εκπόνηση της διατριβής 
διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των 
Επιβλεπόντων μελών του Δ.Ε.Π./Ερευνητών. Τα σχετικά 
με τη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, 
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από την επιλογή του Υποψηφίου/ας Διδάκτορος, έως και 
την απονομή του διδακτορικού τίτλου καθώς και η χορή-
γηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργα-
σίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/Φορείς και εγκρίνεται από 
την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης 
των Ερευνητικών Κέντρων. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε 
σχετικό θέμα αναφορικά με την εκπόνηση διδακτορι-
κών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως 
ομοταγή Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Αιτήσεις, Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής

1) Η προκήρυξη ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιεύεται 
δύο (2) φορές στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα διαρκείας δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών και ειδικότερα εντός των 
μηνών Σεπτεμβρίου και Μαρτίου μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

2) Οι σχετικές προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου 
τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς 
τόπους των Ιδρυμάτων (ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Δ.Ε.).

3) Στην προκήρυξη / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος αναφέρονται:

α) Τα προτεινόμενα ενδεικτικά γνωστικά / ερευνητικά 
πεδία ή θέματα των προς πλήρωση θέσεων και οι προ-
τεινόμενοι Επιβλέποντες Καθηγητές, 

β) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των Υπο-
ψηφίων Διδακτόρων, 

γ) Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι δια-
δικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων, 

δ) Πρόσθετες υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτό-
ρων, ρήτρες, τυχόν παραδοτέα και χρονικά περιθώρια 
περάτωσης των διατριβών,

ε) Κάθε άλλη παροχή πληροφόρησης την οποία η Συ-
νέλευση του Τμήματος κρίνει απαραίτητη, 

στ) Βάσει του εδ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4485/17 
(Α’ 114), η προκήρυξη / πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος ορίζει επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από 
εκείνα που προβλέπονται στον άνω νόμο και τον παρό-
ντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

4. Βάσει του άρθρου 42 του ν. 4485/17 (Α’ 114) το Τμή-
μα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις Υποψηφίων Διδακτό-
ρων, υποτρόφων ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Οι σχετικές 
προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύ-
που και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και 
οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής 
Υποψηφίων Διδακτόρων καθώς και πρόσθετες υποχρε-

ώσεις αυτών, ρήτρες, τυχόν παραδοτέα, χρονικά περιθώ-
ρια περάτωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις 
σχετικές προκηρύξεις / προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

Η ανάθεση της επίβλεψης των διδακτορικών διατρι-
βών του παρόντος άρθρου δύναται, βάσει της προκήρυ-
ξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υπαχθεί 
σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που 
προβλέπονται στο ν. 4485/17 (Α’ 114) και τον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων 
Διδακτόρων για ένταξη στο Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών.

1) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Σε ειδικές πε-
ριπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως Υποψήφιος 
Διδάκτωρ και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι Υποψήφιοι Διδά-
κτορες δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. θα πρέπει να πληρούν 
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Άριστη βαθμολογία προπτυχιακού τίτλου σπουδών.
β) Τουλάχιστον μία (1) αυτοδύναμη δημοσίευση σε 

έγκριτο περιοδικό, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού.

γ) Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε Ερευνητικό Κέντρο 
ή/και Ινστιτούτο του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 
(Α’ 258).

3) Για την επιλογή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρα-
κάτω τυπικά προσόντα:

α) κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς 
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β) κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4) Πρόσθετα κριτήρια επιλογής στο Π.Δ.Σ. αφορούν 
στα παρακάτω:

α) Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει 
να είναι:

• Για σπουδές στην Ελλάδα, υψηλότερος ή ίσος με 
«7,5».

• Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο υψηλότερος ή 
ίσος με «55%».

• Για σπουδές στις Η.Π.Α. υψηλότερος ή ίσος με «Β».
β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία 

θα αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω:
(α) Τα Κριτήρια Επιλογής - Γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2
(β) TOEFL IBT ≥ 50/120
(γ) IELTS ≥ 5,5
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(δ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλό-
φωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωριστεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

(ε) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με ανάλογα κριτή-
ρια εισαγωγής όσον αφορά στην πολύ καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας.

5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην πε-
ρίπτωση που η βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Υποψηφίου/ας δεν ανταποκρίνεται 
στα πρότυπα που έχουν ορισθεί παραπάνω, μπορεί να 
συζητηθεί η αίτηση του/της στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του ενδιαφερόμε-
νου/ης προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα 
ουσιαστικά προσόντα:

α) Τεκμηριωμένη προοπτική για έρευνα. Η ερευνητική 
ικανότητα τεκμηριώνεται, είτε με τη δημοσίευση επι-
στημονικών εργασιών (σε έγκριτα καταλογογραφήμένα 
διεθνούς φήμης επιστημονικά περιοδικά με σύστημα 
κριτών) ή με άλλα αποδεικτικά έγγραφα ερευνητικής 
εμπειρίας (π.χ. ερευνητική απασχόληση σε διεθνούς φή-
μης Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα).

β) Αποδεδειγμένη πλούσια επαγγελματική εμπειρία 
τριών (3) ετών κατ’ ελάχιστον στο επιστημονικό πεδίο 
της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

γ) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών απονεμηθέντα από 
διακεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής, Επίβλεψης, 
Πιστοποίησης Συνέχισης Σπουδών και Αξιολόγησης

1) Ο Υποψήφιος/α υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε 
ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα κατά τις ημερομη-
νίες του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού σχετική 
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο επι-
θυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Στην αίτηση 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη 
γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος ως Επιβλέπων 
της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει στα ρητώς 
κατονομαζόμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 39 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η αίτηση συνοδεύεται από το 
σύνολο των εγγράφων των παρ. 2α) και 2β) του παρό-
ντος άρθρου. Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης 
των Υποψηφίων για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτο-
ρικών Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) στάδια, τα οποία 
περιγράφονται κατωτέρω στις παρ. 2 (Εισαγωγή στο 
Πρόγραμμα) και 3 (Εξετάσεις Πιστοποίησης) του παρό-
ντος άρθρου. 

2) Πρώτο Στάδιο - Εισαγωγή στο Πρόγραμμα
α) Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλει στο Τμήμα την προ-

τυποποιημένη αίτηση του Παραρτήματος Α’ το οποίο 
επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται 
από κάθε Υποψήφιο/α είναι τα εξής:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο Πτυχίου και Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον 
έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

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

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέ-
λους σφραγισμένους από τους συντάκτες.

7. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πι-

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

9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική 
Πρόταση) όπως περιγράφεται παρακάτω.

β) Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από 
κοινού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, 
προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσ-
σα (Παράρτημα Β), το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τα εξής:

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

2. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
3. Σύνοψη των κατά κρατούσα επιστημονική πρα-

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

4. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης δι-
ατριβής ("Contribution to Science").

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

6. Μεθοδολογία Έρευνας ("Research Methodology").
7. 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").

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

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

γ) Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τους 
φακέλους των υποψηφίων και τους παραδίδει στη 
γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. Η Σ.Ε.Π.Δ.Σ. κατηγοριοποι-
εί τις αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού 
αντικειμένου και προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος 
Τριμελή Επιτροπή Επιλογής ανά κατηγορία αιτήσεων 
αποτελούμενη από μέλη του Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήμα-
τος η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής εισήγησης 
της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. Η Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. παραδίδει τους 
αντίστοιχους φακέλους στις ορισθείσες, ανά κατηγορία 
αιτήσεων, Τριμελείς Επιτροπές. Κάθε Τριμελής Επιτροπή 
εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλό-
μενα έγγραφα και μόνον εφόσον κρίνει ότι πληρούνται 
τα προαπαιτούμενα από το νόμο και τον παρόντα Κα-
νονισμό, καλεί τους Υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατό-
πιν διενέργειας της συνέντευξης, υποβάλει αναλυτικό 
υπόμνημα στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους κάθε αίτηση πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτή, 
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καθώς και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα, εφόσον αυτός 
δεν έχει προταθεί από τον Υποψήφιο/α. Η Γραμματεία 
της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. συγκεντρώνει όλα τα αναλυτικά υπομνή-
ματα τα οποία και διαβιβάζει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη 
τη γνώμη του προτεινόμενου ως Επιβλέποντος μέλους 
και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει 
είτε απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση των Υποψη-
φίων προς ένταξη στο Π.Δ.Σ. Στην εγκριτική απόφαση 
ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής δι-
ατριβής κατά τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 7 του 
παρόντος Κανονισμού. Η Γραμματεία και η Συντονιστική 
Επιτροπή της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. συντονίζουν και υποστηρίζουν 
τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων 
ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία ορισμού από τη Συνέλευση των Τριμε-
λών Επιτροπών Επιλογής.

δ) Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων υλο-
ποιείται σε κλίμακα 1-100 με βάση τις παρακάτω Ενό-
τητες και συντελεστές βαρύτητας. Αιτήσεις οι οποίες 
έχουν αξιολογηθεί με λιγότερο από 70% της συνολικής 
αξιολόγησης θα απορρίπτονται. Με βάση την κατάτα-
ξη, επιλέγονται οι Υποψήφιοι που έχουν την υψηλότε-
ρη βαθμολογία για την κάλυψη των προκηρυχθεισών 
θέσεων.

Ενότητα Κριτηρίων Συντελεστής 
Βαρύτητας

1 Αξιολόγηση Ερευνητικής 
Πρότασης 40%

2 Συνάφεια Σπουδών 30%

3 Συνέντευξη
(από Τριμελή Επιτροπή) 30%

Σύνολο 100%
3) Δεύτερο Στάδιο - Εξετάσεις Πιστοποίησης για τη 

συνέχιση των σπουδών
α) Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών και το αρ-

γότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
ο/η Υποψήφιος/α υποχρεούται να δώσει γραπτές εξετά-
σεις σε τρία (3) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Κάθε 
ένα (1) από τα ορισθέντα μαθήματα εξετάζεται από δυο 
(2) μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Το ένα (1) από τα τρία 
(3) μαθήματα υποχρεωτικά συνιστά η «Μεθοδολογία 
Έρευνας» ενώ τα άλλα δύο (2) μαθήματα προτείνονται 
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής προτείνει στη Συνέλευση του 
Τμήματος τα μαθήματα που θα εξεταστεί ο κάθε Υπο-
ψήφιος/α και δύο (2) μέλη του Δ.Ε.Π. ως εξεταστές για το 
κάθε μάθημα. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει το ένα 
μέλος του Δ.Ε.Π. ως υπεύθυνο διεξαγωγής των εξετάσεων 
και το άλλο μέλος ως δεύτερο εξεταστή. Στην περίπτωση 
που δεν ανευρίσκεται δεύτερο μέλος του Δ.Ε.Π. για την 
εξέταση του μαθήματος, ως δεύτερος εξεταστής προτεί-
νεται ο Διευθυντής της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. Τα μαθήματα στα οποία 
θα εξεταστεί ο κάθε Υποψήφιος/α, οι εξεταστές, η αντί-

στοιχη εξεταστέα ύλη και τα προτεινόμενα συγγράμματα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι προτάσεις για τον ορισμό των μαθημάτων στα 
οποία θα εξεταστεί ο/η Υποψήφιος/α κατατίθενται στη 
Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ από τη Συμβουλευτική Επιτρο-
πή το αργότερο έως 31/5 του προηγούμενου εαρινού 
εξαμήνου. Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί να εξεταστεί έως 
δυο (2) φορές. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων κρίνεται 
ως «Επιτυχές» είτε ως «Ανεπιτυχές».

β) Διενέργεια Εξετάσεων
Την ευθύνη διενέργειας των γραπτών εξετάσεων έχει 

η Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ., η οποία συνεπικουρείται 
από τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Αφού εγκρι-
θεί η εξέταση των μαθημάτων του/της Υποψηφίου/ας 
Διδάκτορος από τη Συνέλευση του Τμήματος Ο.Δ.Ε., 
η Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ καταρτίζει το Πρόγραμμα 
Εξετάσεων επιτηρητές διεξαγωγής των οποίων ορίζονται 
μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ο.Δ.Ε. Τρεις (3) ημέρες 
πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων, η Γραμματεία 
της Σ.Ε.Π.Δ.Σ ζητεί από τους ορισθέντες ως Εξεταστές 
κατά τα ανωτέρω, τα θέματα των εξετάσεων. Τα θέματα 
παραδίδονται στους Επιτηρητές μέσα σε κλειστό φά-
κελο και περιλαμβάνουν τριάντα (30) ερωτήσεις τύπου 
Πολλαπλής Επιλογής ή/και «Σωστό/Λάθος», στις οποίες 
θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία, ήτοι για κάθε τρεις (3) 
λανθασμένες απαντήσεις θα αφαιρείται μία (1) σωστή. 
Η εξέταση κρίνεται ως «Επιτυχής» όταν το τελικό σκορ 
που επιτυγχάνεται είναι ≥ 15/30.

Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε μάθημα ορίζεται 
σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Τα ονοματεπώνυμα των 
υποψηφίων στο γραπτό δοκίμιο καθώς και τα λοιπά ταυ-
τοτικά τους στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανή κόλλα 
κατά την παράδοση των δοκιμίων, τα οποία μονογρά-
φονται από έναν (1) τουλάχιστον Επιτηρητή.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά τις εξετάσεις, τα μέλη 
του Δ.Ε.Π. οφείλουν να καταθέσουν τα γραπτά δοκίμια 
με τη βαθμολογία τους, υπογεγραμμένα από τους ίδιους 
στη Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ, η οποία συγκεντρώνει όλες 
τις βαθμολογίες, συντάσσει τον πίνακα τελικών αποτελε-
σμάτων για όλους τους Υποψηφίους και τα καταθέτει στη 
Γραμματεία του Τμήματος. Οι βαθμολογίες και τα δοκίμια 
των εξετάσεων τηρούνται στους ατομικούς φακέλους 
των Υποψηφίων Διδακτόρων.

Οι εξετάσεις κρίνονται ως «Επιτυχείς» μόνον όταν ο/η 
Υποψήφιος/α έχει περάσει «Επιτυχώς» όλα τα μαθήματα 
στα οποία εξετάσθηκε. Τα αποτελέσματα ανακοινώνο-
νται στους Υποψηφίους από τη Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 
Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο/α από τα μαθήμα-
τα, η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί μία ακόμη φορά 
για κάθε μάθημα. Ειδικότερα ο/η Υποψήφιος/α έχει τη 
δυνατότητα: α) να εξεταστεί στο ίδιο μάθημα μέσα σε 
διάστημα τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυ-
νο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη Γραμματεία της 
Σ.Ε.Π.Δ.Σ ή β) να εξεταστεί στο ίδιο ή σε άλλο μάθημα 
το οποίο θα προτείνει η Συνέλευση του Τμήματος στην 
επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας 
οι Υποψήφιοι Διδάκτορες διαγράφονται από το Μητρώο 
των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.
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Άρθρο 7
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών 
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επί-
κουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές 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 Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της 
Σ.Ε.Π.Δ.Σ., αναθέτει στον προτεινόμενο Επιβλέποντα, 
σύμφωνα με την παρ. 2γ) του άρθρου 6 του παρόντος 
Κανονισμού, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής 
και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με αρμοδι-
ότητα την πλαισίωση και την υποστήριξη της εκπόνησης 
και συγγραφής της.

α) Στη Συμβουλευτική Επιτροπή του προηγούμενου 
εδαφίου μετέχουν, εκτός από τον Επιβλέποντα και δύο 
(2) ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επί-
κουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευ-
νητές 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 Ακαδημί-
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα ή 
Ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική δια-
τριβή. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον 
ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του οικείου Τμήματος, κατ’ άρθρο 39 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)

β) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει 
και καθοδηγεί τον/την Υποψήφιο/α για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής.

γ) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τακτικές 
συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τους 
Υποψηφίους Διδάκτορες τους οποίους ενθαρρύνει να 
παρουσιάζουν την πορεία της διατριβής σε σεμινάρια 
ή εκδηλώσεις, σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος είτε στο 
πλαίσιο συναφών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων.

δ) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καταθέτει υπό-
μνημα έγκρισης της Έκθεσης Προόδου του Υποψηφίου/
ας Διδάκτορος στη Σ.Ε.Π.Δ.Σ. Σε περίπτωση μη έγκρισης

αυτής, αιτιολογεί την απόφαση της.
ε) Ο μέγιστος αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων που 

μπορεί να τίθεται υπό την επίβλεψη κάθε Επιβλέποντος 
μέλους ορίζεται σε πέντε (5). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μετά από έγγραφη εισήγηση του ενδιαφερόμενου μέ-
λους του Δ.Ε.Π., η Συνέλευση θα εξετάζει τη δυνατότητα 
επίβλεψης ενός (1) επιπλέον υποψηφίου/ας.

3) Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει είτε 
αποδεδειγμένα αδυνατεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του 
για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζό-

μενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, η Συνέλευση 
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του 
Υποψηφίου/ας Διδάκτορος και γνώμη του νέου προτει-
νόμενου ως Επιβλέποντος, άλλως σε ένα (1) από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υποψη-
φίων Διδακτόρων που μπορεί να καθοδηγούνται από 
κάθε Επιβλέπον μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
οικείο Κανονισμό. Εάν ο αρχικά ορισθείς ως Επιβλέπων 
μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. είτε 
αφυπηρετήσει, συνεχίζει να επιτελεί τα καθήκοντα του 
Επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει ενώ ο τίτλος απονέμεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα 
του Α.Ε.Ι. στο οποίο εκκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

4) Σε περίπτωση που η Τριμελής Συμβουλευτική Επι-
τροπή θεωρήσει ότι χρήζει αλλαγής η αρχικώς εγκρι-
θείσα γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, 
καταθέτει ανάλογη αιτιολογημένη εισήγηση προς τη 
Σ.Ε.Π.Δ.Σ. για την οποία λαμβάνει απόφαση η Συνέλευ-
ση του Τμήματος.

5) Τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, των Επι-
βλεπόντων μελών του Δ.Ε.Π. / Ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, η σύντομη 
περίληψη αυτών καθώς και τα μέλη των Συμβουλευ-
τικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.

6) Ο Επιβλέπων Καθηγητής οφείλει, ιδίως:
α) Να συναντά τον Υποψήφιο Διδάκτορα ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα.
β) Να συμβουλεύει τον Υποψήφιο Διδάκτορα ως προς 

την επιλογή των επιστημονικών μεθόδων που θα χρη-
σιμοποιηθούν,

γ) Να διαβάζει και να σχολιάζει τα κεφάλαια της δια-
τριβής,

δ) Να ελέγχει εάν η διδακτορική διατριβή έχει δυνητική 
συνεισφορά στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύο-
νται στο Τμήμα,

ε) Να μεριμνά κατά τρόπο ώστε ο Υποψήφιος Διδά-
κτωρ να καταθέτει την εργασία του εντός των προβλε-
πόμενων χρονικών ορίων,

στ) Να συντονίζει το έργο της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια σπουδών, 
δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
Υποψηφίων Διδακτόρων

1) Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (παρ. 2, αρθρ. 39 του 
ν. 4485/2017). Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος ορίζεται σε επτά (7) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με δυνατότητα 
παράτασης της ορισμένης διάρκειας με απόφαση της 
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Συνέλευσης του Τμήματος έως και ένα (1) ημερολογιακό 
έτος, μετά από σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής.

2) Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες διατηρούν μέχρι και πέντε (5) 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την αρχική εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Συναφώς, μέχρι 
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτο-
ρικής τους διατριβής, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες διατη-
ρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής 
Βιβλιοθήκης.

3) Η Συνέλευση του Τμήματος Ο.Δ.Ε. μπορεί να απο-
φασίσει την αναστολή της φοίτησης του Υποψηφίου/
ας Διδάκτορος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κα-
τόπιν σχετικής αίτησης του/ης προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος και τον Διευθυντή της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. Το χρονικό 
αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

α) Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
συνολικά το χρονικό διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) 
μηνών,

β) Μετά την έκδοση του Προγράμματος Επιτηρήσεων 
των προπτυχιακών εξετάσεων του Τμήματος, ο Υποψή-
φιος/α Διδάκτωρ δεν δικαιούται να αιτηθεί αναστολής 
σπουδών παρεκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος τον 
οποίο εκτιμά η Σ.Ε.Π.Δ.Σ. και αναλόγως εισηγείται στη 
Συνέλευση του Τμήματος,

γ) Δεν δικαιούνται αναστολής φοίτησης οι υπότροφοι 
του Ι.Κ.Υ. ή άλλων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων για το 
χρονικό διάστημα που λαμβάνουν υποτροφία.

4) Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ κατά τον μήνα Σεπτέμ-
βριο κάθε ακαδημαϊκού έτους παρουσιάζει προφορικά 
και υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα-συνοδευ-
όμενο από τα αντίστοιχα παραδοτέα με βάση τα οποία 
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει την Έκ-
θεση Προόδου της διδακτορικής διατριβής με σχόλια επ’ 
αυτών από τον Επιβλέποντα ή και την Τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή. Αντίγραφο της Έκθεσης Προόδου της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και το σχε-
τικό αναλυτικό υπόμνημα καταχωρίζονται στον ατομικό 
φάκελο του Υποψηφίου/ας Διδάκτορος. Η Γραμματεία 
της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. συγκεντρώνει όλες τις Εκθέσεις Προόδου 
τις οποίες και διαβιβάζει στη Συνέλευση του Τμήματος 
Ο.Δ.Ε. προς ενημέρωση. Προτεινόμενες ενότητες για την 
αξιολόγηση της ετήσιας Έκθεσης Προόδου είναι οι εξής:

α) Ανάπτυξη Θεωρητικού Πλαισίου Έρευνας: Ανασκό-
πηση Βιβλιογραφίας - Ανάπτυξη Ερευνητικού Μοντέλου 
και Υποθέσεων Έρευνας,

β) Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου Έρευνας: 
Προσδιορισμός Ερευνητικής Μεθόδου και Υποκειμέ-
νων Έρευνας - Ανάπτυξη Ερευνητικού Οργάνου/ων και 
Επιλογή Τεχνικών Ελέγχου Υποθέσεων Έρευνας,

γ) Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Έρευνας.
δ) Επεξεργασία Δεδομένων - Παρουσίαση και Συζή-

τηση Ερευνητικών Ευρημάτων, 
ε) Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής.

5) Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν δήλωση 
ανανέωσης εγγραφής από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Η κατάθεση του ετησίου αναλυτι-
κού υπομνήματος ισοδυναμεί με ανανέωση εγγραφής 
του Υποψηφίου/ας Διδάκτορος για το ακαδημαϊκό έτος.

6) Τυχόν αλλαγή του ερευνητικού πεδίου της διδακτο-
ρικής διατριβής επικυρώνεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος κατόπιν αίτησης του Υποψηφίου/
ας Διδάκτορος και υποβολής γραπτής αιτιολογημένης 
εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
μόνον εντός των δύο (2) πρώτων ετών από την έναρξη 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η αλλαγή, αντί-
θετα, του τίτλου της διδακτορικής διατριβής μπορεί να 
εγκριθεί οποιαδήποτε στιγμή με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

7) Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να συνεισφέρει στο 
ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος (εργαστή-
ρια, φροντιστηριακά μαθήματα, κ.α.) με υποχρεωτική 
παρουσία στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ωρών κάθε εβδομάδα κατανεμημένων υποχρεωτικά σε 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, συμμετέχοντας αμισθί σε 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υπό την 
καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους ή /και των δύο (2) 
άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

8) Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες από την ημερομηνία της 
εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
και καθ’ όλη την προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, διάρ-
κεια μέχρι και την προφορική υποστήριξη της διατριβής 
τους, υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στις Επιτηρήσεις των διενεργούμενων Εξετάσεων του 
Τμήματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τον οικείο Κανο-
νισμό Εξετάσεων.

9) Ο/Η Υποψήφιος/α έχει την υποχρέωση παρακο-
λούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή 
σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική διατριβή του, όπως 
δύναται να οριστούν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή 
του.

10) Ο Υποψήφιος/α θα πρέπει:
α) Να επιδιώκει συναντήσεις με τον Επιβλέποντα Κα-

θηγητή.
β) Να ενημερώνει και να συζητεί την πορεία της εργα-

σίας του με τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και να παράσχει γραπτές επεξηγή-
σεις εφόσον του ζητηθούν,

γ) Να παρουσιάζει την πρόοδο του ερευνητικού του/
της έργου στο Τμήμα, όποτε αυτό ζητηθεί,

δ) Να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανα-
κοινώσεις του την επίσημη ιδιότητα του/ης ως Υποψη-
φίου/ας Διδάκτορος του Τμήματος Ο.Δ.Ε.

Άρθρο 9
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση 
της διδακτορικής διατριβής

1) Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδα-
κτορικής του διατριβής και πριν την τελική της κρίση, 
υποχρεούται να έχει: α) αποδειγμένη συμμετοχή σε δύο 
(2) τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές και β) μια (1) 
τουλάχιστον δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από 
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τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό με 
κριτές (το οποίο να ανήκει σε ένα τουλάχιστον από τα 
αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης ή/και στις 
λίστες SCIMAGO και ABS).

2) Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
αποδέχεται είτε απορρίπτει αίτηση του Υποψηφίου/ας 
Διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγη-
ση της. Εφόσον η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει ανα-
λυτική Εισηγητική Έκθεση, ενημερώνει την Σ.Ε.Π.Δ.Σ. 
και ακολούθως την υποβάλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος αιτούμενη τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. 
Ταυτόχρονα, ζητεί από τον Υποψήφιο/α Διδάκτορα να 
καταθέσει στη Γραμματεία της Σ.Ε.Π.Δ.Σ. οκτώ (8) αντί-
γραφα της διατριβής.

3) 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 αντικαθίστα-
νται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του 
δεύτερου και τρίτου εδ. της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 39 του αυτού νόμου.

4) Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον Υποψήφιο/α Διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τεσσά-
ρων (4) τουλάχιστον εκ των μελών της Εξεταστικής Επι-
τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετάσχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική 
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει 
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην Επιστήμη 
και με βάση τα ως άνω κριτήρια την εγκρίνει με πλει-
οψηφία πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών της. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, εφόσον έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου, μπορούν να 
παρίστανται κατά τη διαδικασία δημόσιας υποστήριξης 
και κρίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5) Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής πραγμα-
τοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αξιο-
λογείται ως «Επιτυχής» είτε ως «Ανεπιτυχής». Στο τέλος 
της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται Πρακτικό που 
περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της 
Εξεταστικής Επιτροπής καθώς και την τελική απόφαση/
πρόταση αναγόρευσης ή μη του υποψηφίου/ας σε Δι-
δάκτορα, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η απόφαση της 
Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζεται προς τη Γραμματεία 
του Τμήματος με σχετικό έντυπο υπογεγραμμένο από 
όλα τα μέλη της.

Άρθρο 10
Τύπος, Απονομή, μορφή 
και περιεχόμενο Διδακτορικού Διπλώματος

1) Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμει το 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. Το Διδακτορικό Δίπλωμα συντάσσεται 
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Γ το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Προϋπόθεση για 
την αναγόρευση είναι η προσκόμιση από τον/τη Διδά-
κτορα δύο (2) βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις διαδικασί-
ες που ακολουθούνται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ήτοι: 
α) Βεβαίωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής και 
β) Βεβαίωση για τη μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων με τη 
Βιβλιοθήκη. Σε προσεχή συνεδρίαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος ο/η Υποψήφιος/α αναγορεύεται σε Δι-
δάκτορα του Τμήματος.

2) Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δη-
μόσιο έγγραφο και απονέμεται με την εξής διατύπωση: 
«Διδακτορικό Δίπλωμα των Επιστημών Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων ("PhD in Business Administration")». O/H Υπο-
ψήφιος/α μετά την αναγόρευση του/της σε Διδάκτορα 
του Τμήματος, οφείλει να καταθέσει αντίγραφο της διδα-
κτορικής του/της διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος, στη Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

3) Όσοι εκ των Διδακτόρων επιθυμούν την απόκτηση 
του Διπλώματος Διδακτορικής Διατριβής σε πάπυρο, 
καταθέτουν αίτηση με το αντίτιμο, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην αρμόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 11
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής 
από το Μητρώο των Υποψηφίων Διδακτόρων

1. 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 (άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού),

β) Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους για προσωπικούς λόγους,

γ) Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να ανταπο-
κριθούν στις ταχθείσες ημερομηνίες για την ανανέωση 
εγγραφής ή/και την κατάθεση του υπομνήματος σχετι-
κά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής σε 
ετήσια βάση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
παρόντος Κανονισμού,

δ) Αδυναμία ολοκλήρωσης (κατάθεση διατριβής) 
εντός της μέγιστης προβλεπόμενης διάρκειας, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού,

ε) Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου αναφο-
ρικά με το συνολικό χρόνο αναστολής φοίτησης, όπως 
περιγράφεται στο εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
παρόντος Κανονισμού,

στ) Αδυναμία τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώ-
σεων των Υποψηφίων Διδακτόρων, όπως περιγράφονται 
στις παρ. 7 και 9 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονι-
σμού,

ζ) Αδυναμία τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώ-
σεων των Υποψηφίων Διδακτόρων, όπως περιγράφονται 
στην παρ. 8 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού,
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η) Διαπίστωση τέλεσης σοβαρών ακαδημαϊκών πα-
ραπτωμάτων όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η 
λογοκλοπή, η χειραγώγηση δεδομένων και η κατασκευή 
στοιχείων και δεδομένων.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι το αρμόδιο όργα-
νο για τη λήψη απόφασης διαγραφής των Υποψηφίων 
Διδακτόρων σύμφωνα ειδικότερα με την ακόλουθη δι-
αδικασία:

α) Η πιστοποίηση της αδυναμίας των Υποψηφίων Δι-
δακτόρων, όπως περιγράφεται στα εδάφια α), ε) και στ) 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται δια 
της υποβολής αιτιολογημένου υπομνήματος που κατα-
θέτει η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή στη Συνέλευ-
ση του Τμήματος και τη Σ.Ε.Π.Δ.Σ. Τουλάχιστον δύο (2) 
από τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
μπορούν να προτείνουν τη διαγραφή των Υποψηφίων 
Διδακτόρων. Η Συνέλευση του Τμήματος καλεί τους Υπο-
ψήφιους Διδάκτορες σε ακρόαση πριν προχωρήσει στη 
σχετική λήψη απόφασης.

β) Η πιστοποίηση της αδυναμίας των Υποψηφίων Δι-
δακτόρων, όπως περιγράφεται στο εδάφιο β) της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται μέσω προσω-
πικής επιστολής των Υποψηφίων Διδακτόρων προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος και τη Σ.Ε.Π.Δ.Σ.

γ) Η πιστοποίηση της αδυναμίας των Υποψηφίων Δι-
δακτόρων, όπως περιγράφεται στα εδάφια γ) και δ) της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται από την 
Σ.Ε.Π.Δ.Σ. και με εισήγηση της προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

δ) Η πιστοποίηση της αδυναμίας των Υποψηφίων Δι-
δακτόρων, όπως περιγράφεται στο εδάφιο ζ) της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται από την Επι-
τροπή Εξετάσεων του Τμήματος Ο.Δ.Ε. και με εισήγηση 
της προς τη Συνέλευση του Τμήματος και την Σ.Ε.Π.Δ.Σ.

Άρθρο 12
Διεθνής Προσανατολισμός

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να επιδεικνύουν 
εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με τη διε-
θνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε σεμινά-
ρια Υποψηφίων Διδακτόρων ή επιστημονικά συνέδρια 
και επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνας τους με 
δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε 

επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Για την 
άδεια συμμετοχής σε συνέδρια για τα οποία ζητείται 
χρηματοδότηση από το Τμήμα, κατατίθεται Εισήγηση 
του Επιβλέποντος προς τη Σ.Ε.Π.Δ.Σ. σχετικά με το εάν 
το προτεινόμενο συνέδριο είναι σχετικό, έγκριτο και επι-
πλέον συνεισφέρει στην έρευνα του Υ.Δ.

Άρθρο 13
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι δραστηριότητες του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών υποστηρίζονται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τις 
υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος Ο.Δ.Ε. καθώς και 
από τις υποδομές διαδικτύου του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις για ήδη εγγεγραμμένους 
Υποψήφιους Διδάκτορες

1. Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) εφαρμόζονται 
και για τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος που 
έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του άνω 
νόμου, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος 
του η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 41 
του ν. 4485/2017.

2. Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έγιναν δεκτοί 
πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού και 
έχουν υπερβεί την ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια της παρ. 
1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού, ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε 
τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κα-
νονισμού.

3. Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έγιναν δεκτοί 
πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού και 
δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού, ο μέγι-
στος χρόνος ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής 
ορίζεται σε τρία (3) επιπλέον έτη από τη συμπλήρωση 
του χρόνου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 
8 του παρόντος Κανονισμού.

Εφαρμογή του Κανονισμού 
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή 

του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
Ονοματεπώνυμο 

 

 
Διεύθυνση 

 

 
Τηλέφωνα 

 

 
E-mail 

 

 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ονοματεπώνυμο & 
Βαθμίδα Προτεινόμενου 
Επιβλέποντος  

 

Πληροφοριακά 
Στοιχεία/Στοιχεία 
Επικοινωνίας των 
Συντακτών των 
Συστατικών Επιστολών 

1. 

2. 

 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  
ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

___________________________________________________________________________ 
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Προτεινόμενη Γλώσσα εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής 

 

Τίτλος στα Ελληνικά 

 

Τίτλος στα Αγγλικά 

 

 
 
        Θεσσαλονίκη …………….. 
 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………… 
 
Υπογραφή:  ………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………… 
 
 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  
ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

 

Τίτλος 
(Ελληνικά και Αγγλικά) 

 

Προτεινόμενη Γλώσσα Εκπόνησης  

Θεματική /ες Περιοχή / ές 

 

Λέξεις Κλειδιά 
(από 2 έως 5) 

 

 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (200-400 λέξεις) 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ  

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

 
Για την ολοκλήρωση του Προσχεδίου της Διδακτορικής Διατριβής παρακαλούμε όπως 
αναπτύξετε τις παρακάτω ενότητες: 
 
1) Συνοψίστε τις κρατούσες επιστημονικές αντιλήψεις σχετικά με το θέμα. Εξηγείστε με 

ποιον τρόπο η προτεινόμενη διατριβή τις αναπτύσσει περαιτέρω, τις διορθώνει ή τις 
μεταβάλλει (600-1.200 λέξεις). 

2) Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η συνεισφορά / χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της 
προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις). 

3) Εξηγήστε τους βασικούς στόχους και προτάσεις της προτεινόμενης διατριβής  σας (200-
400 λέξεις). 

4) Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 
Δικαιολογήστε την καταλληλότητά της για τους στόχους/υποθέσεις της εργασίας σας 
(500-900 λέξεις). 

5) Προσδιορίστε την προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών/σταδίων εκπόνησης 
της διατριβής όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία 
ερευνητικού υλικού, διεξαγωγή πειραμάτων ή σεναρίων, σχεδιασμός λογισμικού, 
υποβολή αναλυτικού πλάνου συγγραφής, συγγραφή των κεφαλαίων της διατριβής 
(συμπληρώστε το διάγραμμα Gantt, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί). 

6) Διευκρινίστε το βαθμό ωριμότητας της προτεινόμενης διατριβής (λ.χ. προηγούμενες 
σχετικές επιστημονικές εργασίες / έρευνες / εφαρμογές ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες, εάν υπάρχουν) (200-400 λέξεις). 

7) Διευκρινίστε τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και 
το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό) έργο του 
Επιβλέποντος (200-400 λέξεις). 

8) Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση. 
 
 
     Θεσσαλονίκη …………….. 
 
 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………… 
 
 
Υπογραφή:  ………………………………………… 
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Στο παρακάτω ενδεικτικό διάγραμμα Gantt παρουσιάζονται αναλυτικά: 
α) Το γενικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης (ενδεικτικά για 48 μήνες εδώ. Η μικρότερη 
διάρκεια είναι 36 μήνες) 
β) Η διάρκεια των επιμέρους σταδίων  
γ) Τα βασικά ορόσημα για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης διατριβής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 

 
 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΝ Τῼ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙῼ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
XXXXXX XXXXXXX 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ XXXXXXXXXXXXXX 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ................................................ 

 
O/H XXXXXXXXXXXXXX 

 
ΕΚ XXXXXXXXXX Ν. XXXXXX ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η 

ΤΗΝ ΕΠΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙᾼ 
ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΥΠΟΣΤΑΣ/ΣΑ 

 
ΑΝΗΓΟΡΕΥΘΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 

 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚῌ 
ΕΤΕΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤῼ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤῼ XXXXXXXX 

 
ΕΞΕΔΟΘΗ Τῌ XXXXXX 

 
Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ        Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ 
 
 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  
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*02036972908180016*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,
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