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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5002
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 38, 39, 40, 41, 42 και 43,
του άρθρου 45 παρ. 2 και του άρθρου 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' αριθμ. 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 σπουδές»
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, 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 Πανεπιστήμιο 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 Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών».
8. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 13/22-3-2018 συνεδρίαση Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών.
9. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 36/22.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
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Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την
απονομή διδακτορικού τίτλου. Το Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ως αυτοδύναμο Τμήμα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμει διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του
Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού. Οι διατάξεις του Κανονισμού
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος ΔΕΣ. Η απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος διέπεται από τα άρθρα 38
μέχρι και 45 του 4485/2017.
Άρθρο 2
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος ΔΕΣ, καθώς
και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συγγενή ή συνδυασμένα πεδία που διδάσκονται σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας,
η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύονται στο Τμήμα, πρωτίστως δε η προώθηση
της έρευνας στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην
ανάπτυξη επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού για
την προαγωγή της επιστήμης και την εξέλιξη των εφαρμογών στο πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
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Στόχος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος
ΔΕΣ να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς/αντικείμενα που
θεραπεύει το Τμήμα, ώστε μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος να είναι σε θέση να στελεχώσουν
Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα
και διεθνώς. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών, εκτός από τη συμβολή του στην ποιοτική και
ποσοτική βελτίωση της ερευνητικής παραγωγής, στοχεύει στην προαγωγή του ακαδημαϊκού κύρους και στην
επίτευξη διεθνών ακαδημαϊκών διακρίσεων.
Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών
σπουδών είναι: α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος, β) η Συνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος,
• Εγκρίνει τις προτάσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.
• Ορίζει τα μέλη των τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και
τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
• Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων.
• Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.) και αναγορεύει σε διδάκτορες τους επιτυχώς εξετασθέντες
υποψηφίους.
• Διευθετεί κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τις
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής
στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Η εκπόνηση διδακτορικών διέπεται, μεταξύ άλλων,
από τα εξής ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια:
• Συμφωνία με τις προτεραιότητες ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος ΔΕΣ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Συνάφεια του θέματος του διδακτορικού με τον πενταετή κύκλο σπουδών των υποψηφίων, δηλαδή με τα
προπτυχιακά και κυρίως μετά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
• Καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης με πρωτότυπο και επιστημονικά σημαντικό τρόπο.
• Ενίσχυση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και στήριξη του προγράμματος
σπουδών.
• Διαμόρφωση νέων επιστημόνων υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών που θα αναπτύξουν το επιστημονικό
έργο του Τμήματος, θα διευρύνουν τους ορίζοντες της
έρευνας στην πειθαρχία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών στην Ελλάδα και θα συμμετέχουν στις σημαντικές επιστημονικές συζητήσεις διεθνώς.
Σύμφωνα με τις παραπάνω ακαδημαϊκές και επιστημονικές προϋποθέσεις, δημοσιεύεται προκήρυξη θέσεων
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υποψηφίων διδακτόρων δύο φορές το χρόνο, το πρώτο
δεκαπενθήμερο των μηνών Οκτωβρίου και Ιουνίου. Ο
ετήσιος αριθμός των εισακτέων μπορεί να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος ανάλογα με την διαθεσιμότητα
καθηγητών που θα επιβλέπουν το διδακτορικό και με
δεδομένο ότι κάθε καθηγητής μπορεί να επιβλέπει μέχρι
και πέντε υποψηφίους.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
του άρθρου 46 του ν. 4485 τ. Α' 114/04.08.2017. Σε ειδικές
περιπτώσεις γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Για την εισαγωγή
στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ,
σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον
από τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΕΣ. Ο βαθμός του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος θα πρέπει να είναι:
• Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7».
• Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή
ίσος με «55%» ή «6- (αναγνωρισμένος βαθμός από το
ΔΟΑΤΑΠ)»
• Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».
• Για σπουδές σε άλλες χώρες της ΕΕ και την Ελβετία
μεγαλύτερος του «6- (αναγνωρισμένος βαθμός από το
ΔΟΑΤΑΠ)».
Γ. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (C2)
που πιστοποιείται σύμφωνα με τα νόμιμα πιστοποιητικά
ή βάσει ολοκλήρωσης σπουδών στο εξωτερικό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που η βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος των υποψηφίων δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα
που έχουν ορισθεί παραπάνω, μπορεί να συζητηθεί η
αίτηση τους στη Συνέλευση του Τμήματος μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του ενδιαφερόμενου να αναλάβει
την επίβλεψη, μέλους ΔΕΠ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:
• Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα.
Η ερευνητική ικανότητα τεκμηριώνεται είτε με τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (σε έγκριτα καταλογογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα
κριτών) ή με άλλα αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας
(πχ. ερευνητική απασχόληση σε διεθνούς φήμης ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα).
• Αποδεδειγμένη πλούσια επαγγελματική εμπειρία
(τουλάχιστον τριών ετών) στο επιστημονικό αντικείμενο
της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
• Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από διακεκριμένα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 5
Διαδικασία Εισαγωγής
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία
του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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- Έντυπη αίτηση, στην οποία αναγράφεται το αντικείμενο έρευνας (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία).
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Εάν τα πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ με την αντιστοίχηση του βαθμού.
- Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή
μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων. Εάν τα πτυχία έχουν
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εκ των
οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από μέλος
ΔΕΠ προγράμματος σπουδών που παρακολούθησαν οι
υποψήφιοι (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία).
Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποδεχτεί και συστατική επιστολή που προέρχεται από εργοδότη του
υποψηφίου εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση.
- Αποδεικτικό ξένης γλώσσας, όπως αναφέρθηκε στο
άρθρο 4. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθεια τους ή να αποδεικνύουν πρόοδο
στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
- Ερευνητική Πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την
αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική
Πρόταση, έως 20 σελίδες, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.
Στην ίδια πρόταση οι υποψήφιοι πρέπει να απαντούν
στο αν αποδέχονται να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του Κανονισμού και στις υποχρεώσεις τους έναντι
του Τμήματος ΔΕΣ (π.χ., παρουσία στο Πανεπιστήμιο).
Οι υποψήφιοι, στο υπόμνημα και στις συνεντεύξεις, θα
πρέπει να καταδείξουν ότι έχουν θεωρητική και μεθοδολογική επάρκεια που θα τους επιτρέψει να αρχίσουν και
να ολοκληρώσουν μια διδακτορική έρευνα.
Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προτείνουν την/τον επιβλέπουσα/οντα, με την/τον οποία/ο
έχουν ήδη συνεννοηθεί σχετικά με την επίβλεψη της
προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής τους, καθώς
και τη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι η ελληνική, η αγγλική ή η γαλλική.
Η Γραμματεία ελέγχει την τυπική ορθότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και, κατόπιν, διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
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. Κάθε
τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους
σε συνέντευξη.
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Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για
τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να
γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων,
εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.
Η 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 υποψηφίου. Στην εγκριτική
απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
Κατόπιν εισηγήσεως της Τριμελούς Επιτροπής, δύναται
η Συνέλευση του Τμήματος να καθορίσει στους υποψήφιους διδάκτορες την παρακολούθηση και εξέταση σε
μαθήματα του προγράμματος σπουδών, προπτυχιακού
ή μεταπτυχιακού, εάν το κρίνει σκόπιμο. Η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων αυτών θα
πρέπει να περατωθεί κατά τα δύο (2) ή το πολύ τρία (3)
πρώτα εξάμηνα, αμέσως μετά την εισαγωγή του φοιτητή
στο ΠΔΣ.
Άρθρο 6
Επίβλεψη Έρευνας Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας , Αναπληρωτή Καθηγητή και
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο
επιβλέποντα, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής
και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και
συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου
μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π.
βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου
καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από ερευνητικά κέντρα του άρθρου, του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών
και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1)
μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου
Τμήματος.
Οι Καθηγητές που επιθυμούν την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, οφείλουν να προγραμματίζουν με χρονικό ορίζοντα 3 ετών την παρουσία τους στο Τμήμα. Κάθε
Καθηγητής του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει παράλληλα μέχρι πέντε (5) διδακτορικές διατριβές.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για
μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του
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υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2)
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη
και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων 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 τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε
η εκπόνηση της διατριβής.
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη
αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι Καθηγητές, που
επιβλέπουν διατριβές, καθοδηγούν και υποστηρίζουν
τους υποψηφίους στην οριοθέτηση του θέματος, στην
έρευνα τους και την εκπόνηση της διατριβής, συμβουλευτικά, με συζητήσεις και ανταλλαγή ακαδημαϊκών
απόψεων επί του αντικειμένου της διατριβής. Κυρίως
τους κατευθύνουν ως προς μεθοδολογικά και επιστημολογικά ζητήματα, ώστε να διασφαλίζεται η μεθοδολογική και επιστημολογική αρτιότητα και η υψηλή ποιότητα
της διατριβής. Οι επιβλέποντες συνεργάζονται, παρακολουθούν και αξιολογούν την πρόοδο των υποψηφίων
διδακτόρων, τόσο ως προς τη διεξαγωγή της έρευνας
και τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, όσο και
στην εν γένει ακαδημαϊκή τους πορεία: συμμετοχή σε
συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, κ.λπ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επικουρούν τους
επιβλέποντες σε ερευνητικές και εν γένει ακαδημαϊκές
εργασίες. Ο επιβλέπων Καθηγητής οφείλει:
α) Να συναντά τον υποψήφιο Διδάκτορα σε τακτά
χρονικά διαστήματα
β) Να συμβουλεύει τον υποψήφιο Διδάκτορα στην
επιλογή των επιστημονικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν
γ) Να διαβάζει και να σχολιάζει τα κεφάλαια της διατριβής
δ) Να ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή έχει δυνητική
συνεισφορά στην Επιστήμη
ε) Να μεριμνά ώστε ο υποψήφιος Διδάκτορας να
καταθέτει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων
χρονικών ορίων
στ) Να συντονίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
Ο επιβλέπων ή μέλος της επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή, επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και
κατόπιν αποδοχής από την Συνέλευση του Τμήματος.
Σε περίπτωση παραίτησης του επιβλέποντα καθηγητή θα πρέπει αυτός να υποβάλει την έκθεση προόδου
για τον υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση αυτή
η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να ορίσει νέο επιβλέποντα. Είναι δυνατή η αλλαγή μέλους ή μελών της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατόπιν σχετικού
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τεκμηριωμένου αιτήματος είτε του υποψήφιου διδάκτορα, είτε οποιουδήποτε από τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση του Τμήματος
αποφασίζει για την αντικατάσταση των μελών αυτών.
Αλλαγή στον τίτλο της διατριβής είναι δυνατή μέχρι
τα τρία πρώτα έτη από την έγκριση του τίτλου από τη
Συνέλευση του Τμήματος. Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος.
Μόνο με αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος είναι δυνατό να γίνει αλλαγή θεματικού τίτλου διατριβής
εντός ενός έτους από την έναρξη. Ο περιορισμός του
ενός έτους δεν αφορά απλές τροποποιήσεις του τίτλου
της διδακτορικής διατριβής.
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει υποχρεωτικά
έκθεση προόδου σε ετήσια βάση, που προσμετράται
σε ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα υποδοχής του
ως υποψήφιος διδάκτορας, στην Γραμματεία του Τμήματος και στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, την
οποία παρουσιάζει προφορικά, και η οποία κατατίθεται
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Στην έκθεση προόδου οι υποψήφιοι παρουσιάζουν τα πεπραγμένα κατά
τη διάρκεια του παρελθόντος ακαδημαϊκού έτους και
τον προγραμματισμό τους για το επόμενο (συγγραφή
κεφαλαίων της διατριβής, κάλυψη βιβλιογραφίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις). Επίσης αναφέρονται
στην επικουρική εργασία που έχει ολοκληρωθεί κατά το
προηγούμενο έτος.
Εκτός από την έκθεση προόδου, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάσουν μέρος της
έρευνας τους στο σεμινάριο υποψήφιων διδακτόρων
του Τμήματος που πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο. Το
σεμινάριο υποψήφιων διδακτόρων συντονίζει το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων
του Τμήματος.
Αν η διατριβή συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, η συνοπτική παρουσία της θα προτάσσεται και θα συντάσσεται στην Αγγλική. Η διατριβή κρίνεται για τη θεματική
πρωτοτυπία της, την εξάντληση της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του πραγματευόμενου θέματος, τη συμβολή στην επιστήμη και την έρευνα, τη συνεισφορά στον
επιστημονικό διάλογο, τις νέες θεωρητικές προτάσεις και
πορίσματα, τη δυνατότητα να δημοσιευθεί η διατριβή
εν όλω, ή τμήμα της να δημοσιευθεί σε διεθνή έγκυρα
επιστημονικά περιοδικά.
Άρθρο 7
Διάρκεια Εκπόνησης διδακτορικής Διατριβής
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια είναι τα οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής.
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζονται από στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και
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πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής
τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ετησίως.
Για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης κατόπιν εγκρίσεως της Συνέλευσης του
Τμήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των 12 μηνών,
ούτε να είναι μικρότερης διάρκειας των 6 μηνών. Μετά
την έκδοση του προγράμματος επιτηρήσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος,
ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει
αναστολή σπουδών, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος τον οποίο εκτιμά η Συνέλευση του Τμήματος. Δεν
δικαιούνται αναστολής φοίτησης οι υπότροφοι του ΙΚΥ
ή άλλων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων για το χρονικό
διάστημα που λαμβάνουν την υποτροφία.
Άρθρο 8
Όροι Φοίτησης Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί ακόμα να απολέσει
την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, μαζί με οποιαδήποτε δικαιώματα αυτή συνεπάγεται, όταν δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, αν έχει απουσιάσει επί
μακρό διάστημα ή αναιτιολόγητα έχει διακόψει το έργο
της εκπόνησης της διατριβής, εάν δεν ανταποκρίνεται
στις ανατεθειμένες σε αυτόν υποχρεώσεις του Τμήματος,
εάν αδυνατεί να παράσχει το επικουρικό έργο, εάν δεν
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου, εάν δε συμμετέχει
στο σεμινάριο υποψήφιων διδακτόρων ή εάν έχει προβεί
σε ανάρμοστη και αντί-ακαδημαϊκή συμπεριφορά. Για το
ζήτημα αυτό αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μετά
από σχετικό αίτημα του επιβλέποντα και τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
υποψήφιου διδάκτορα. Είναι δυνατό επίσης να διαγραφεί
υποψήφιος διδάκτορας με αίτηση του περί διακοπής ή με
την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο από την επίβλεψη
μέλους ΔΕΠ και την αδυναμία αντικατάστασης του.
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση να προσφέρει επικουρικό έργο στο Τμήμα. Οφείλει δε να ευρίσκεται στους χώρους του Τμήματος και εν γένει του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας τουλάχιστον επτά (7) ώρες
εβδομαδιαίως. Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται η προετοιμασία-προγύμναση επί της διδασκαλίας
(tutoring), η οργάνωση και συμμετοχή σε φροντιστηριακές
ασκήσεις και σεμινάρια, η εποπτεία κατά τις εξεταστικές
περιόδους προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου, καθώς και ό,τι σχετικό του ζητηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας και έρευνας. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζει τα πορίσματα
της έρευνας του σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται
στο Τμήμα για τους υποψήφιους διδάκτορες και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
υπό την εποπτεία κυρίως του επιβλέποντος Καθηγητή του
ή/και των άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να ζητήσουν να
πραγματοποιήσουν τμήμα της έρευνας τους και της
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συγγραφής σε άλλο Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή του
εξωτερικού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης του
Τμήματος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ερευνητικές ή ιστορικές πηγές, καθώς και να εξοικειωθούν
με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης
της επιστημονικής γνώσης.
Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να επιδιώκουν ενεργή
ακαδημαϊκή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς. Τέτοιες
δυνατότητες αποτελούν τα: σεμινάρια υποψήφιων διδακτόρων, προγράμματα ανταλλαγής, συμμετοχή σε
επιστημονικά συνέδρια και η δημοσίευση εργασίας σε
έγκριτα διεθνή περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου
της διδακτορικής διατριβής.
Εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, το ΠΔΣ
μπορεί να επιχορηγεί τη συμμετοχή των υποψηφίων
διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια ή άλλες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 9
Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Αν η Τριμελής Επιτροπή θεωρήσει τη διδακτορική διατριβή ως μη
ικανοποιητική, μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο
διδάκτορα να βελτιώσει ορισμένα τμήματα της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση
του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση
και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για
την κρίση της διδακτορικής διατριβής.
Ακολούθως η διατριβή κατατίθεται από τον υποψήφιο
διδάκτορα στην τελική της μορφή στη Γραμματεία του
Τμήματος σε επτά (7) αντίγραφα, συνοδευόμενη από
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπεριέχονται
σε αυτήν στοιχεία λογοκλοπής.
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 ισάριθμα
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 6, καθώς και
τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του
άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι
μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο
Τμήμα ΔΕΣ. Ορισμένα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή του εξωτερικού, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και
της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Τρία τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Τα
μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να
έχουν την ίδια ή συναφή ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα ή τρέχουσα ερευνητική ενασχόληση με αυτήν, στην
οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή
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του. Οι υποψήφιοι, με την ολοκλήρωση της διδακτορικής
τους διατριβής και πριν την τελική της κρίση, ενθαρρύνονται: α) να έχουν συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές, και β) να έχουν καταθέσει προς
δημοσίευση τουλάχιστον ένα (1) επιστημονικό άρθρο με
θέμα που προέρχεται από τη διατριβή τους σε έγκυρο,
διεθνές περιοδικό με κριτές (το οποίο να ανήκει σε ένα
τουλάχιστον από τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης ή στη λίστα περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Μετά την παρέλευση τριάντα (30) και πάντως
όχι περισσότερων των σαράντα πέντε (45) ημερών από
τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
γίνεται δημόσια προφορική υποστήριξη της διατριβής. Η
διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη
φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών
της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν
να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά
τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι προθεσμίες
αυτές μπορούν να παραταθούν κατά σαράντα πέντε (45)
το πολύ ημέρες κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης του
Τμήματος. Η δημόσια προφορική υποστήριξη αναγγέλλεται πριν από μία τουλάχιστον εβδομάδα με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος ΔΕΣ.
Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή
του δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία κρίνει ως προς την ουσιαστική πρωτοτυπία της και τη σημαντική συμβολή στην επιστήμη.
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζει τον Πρόεδρο
της και συνεπικουρείται από υπάλληλο της Γραμματείας
του Τμήματος.
Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά καθ' όλη τη
διάρκεια της αξιολόγησης , στα οποία περιέχονται οι
γνώμες όλων των μελών της σχετικά με τα κριτήρια της
πρωτοτυπίας και της ουσιαστικής συμβολής στην επιστήμη της διατριβής, καθώς και η αιτιολογημένη θετική
ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση
της εν λόγω Επιτροπής.
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 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 παράγραφο 2, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η επιτροπή αποφασίζει εν συνεχεία κατά πλειοψηφία
για τον βαθμό («Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα») της
διατριβής. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει τη διδακτορική διατριβή ως μη ικανοποιητική, μπορεί να ζητήσει από τον
υποψήφιο διδάκτορα να βελτιώσει ορισμένα τμήματα
ή να αναμορφώσει ριζικά την εργασία σύμφωνα με τις
υποδείξεις της και να την υποβάλλει εκ νέου μέσα σε
χρονικό διάστημα έξι μηνών (ανεξάρτητα αν με το τρόπο
αυτό μπορεί να παρέλθει το μέγιστο προβλεπόμενο διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής που ορίζει
ο παρών κανονισμός) για νέα υποστήριξη ή να προτείνει

Τεύχος Β’ 3556/22.08.2018

τροποποιήσεις χωρίς την απαίτηση νέας υποστήριξης ή
να απορρίψει την εργασία.
Μετά την επιτυχή εξέταση του υποψήφιου διδάκτορα
και οπωσδήποτε πριν την αναγόρευση του στη Συνέλευση, προϋπόθεση για την αναγόρευση είναι η προσκόμιση από τον διδάκτορα δύο βεβαιώσεων, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Βιβλιοθήκη και
Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
α) Βεβαίωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής και β) Βεβαίωση για τη μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων με τη Βιβλιοθήκη.
Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος βάσει των
πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική
διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα «Καλώς», «Λίαν
Καλώς» ή «Άριστα».
Άρθρο 10
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο,
απονέμεται στο αντικείμενο του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών στο οποίο διεξάγεται το σχετικό πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Διδακτορικό
Δίπλωμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές - PhD
in International and European Studies). Ο τύπος και το
περιεχόμενο του Διδακτορικού Διπλώματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ.
Άρθρο 11
Διοίκηση και Υποστήριξη
των Διδακτορικών Σπουδών
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΣ.
Άρθρο 12
Διατάξεις Φοιτητικής Μέριμνας και Άσκησης
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική
κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), καθώς και για τους προπτυχιακούς
φοιτητές και για το διάστημα των πέντε πρώτων ετών της
φοίτησης τους (παρ. 3, αρθ. 40 του νόμου 4485/2017).
Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά τη διάρκεια εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής μπορούν να συμμετέχουν
σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή σε πρόγραμμα
Erasmus. Οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης φοιτητικών δανείων ισχύουν και για τους υποψήφιους διδάκτορες και για όσο διάστημα χαίρουν των δικαιωμάτων
και παροχών που τους προσφέρει η παράγραφος παρ.3,
άρθ. 40 του νόμου 4485/2017.
Άρθρο 13
Εξωστρέφεια και Διεθνής Προσανατολισμός
Οι υποψήφιοι διδάκτορες αναμένεται να επιδεικνύουν εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με τη
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια
και επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνας τους με
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα
κριτών. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία
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της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και
οργανωτική ευθύνη. Δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας δύναται να αναπτυχθούν με βάση ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε., όπως, ενδεικτικά, το ErasmusMundus
(http://www.findaphd.com/student/funding/erasmusmundus.asp) ή το EUHORIZON 2020 (http://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020).
Άρθρο 14
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΔΣ του Τμήματος ΔΕΣ θα χρησιμοποιηθεί η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βασικός εργαστηριακός
εξοπλισμός, αίθουσες διδασκαλίας, λοιπή απαιτούμενη
υλικοτεχνική υποδομή). Οι δραστηριότητες έρευνας και
τεκμηρίωσης του ΠΔΣ στηρίζονται από την Βιβλιοθήκη
και Κέντρο Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και από τις υποδομές διαδικτυακής σύνδεσης
του Τμήματος ΔΕΣ αλλά και των υπολοίπων Τμημάτων
του ΠΑ.ΜΑΚ.
Άρθρο 15
Εφαρμογή του Κανονισμού
Μετά την έγκριση του από τη Συνέλευση του Τμήματος, της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατόπιν δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
αναρτάται (παρ. 2, άρθρο 45, του νόμου 4485/2017)
στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ο Κανονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του ΔΕΣ ισχύει από την έγκριση του από τα αρμόδια
όργανα, για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι θα
υποβάλλουν αίτηση στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Ο Κανονισμός επικαιροποιείται με
τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
ΔΕΣ ή εφόσον προκύπτουν ουσιώδεις τροποποιήσεις
του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.
Άρθρο 16
Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη
Σύμφωνα με το παρ 3 του άρθρου 43 του του ν. 4485
τ.Α' 114/04.08.2017, τα Τμήματα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται με
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από
τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον
ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από
την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση
ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας
μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ε.Π.Σ., που
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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 σχετικά με την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα της αλλοδαπής.
Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις.
1. Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και
για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος που
έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 4485/2017, 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 τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού και έχουν
υπερβεί τον μέγιστο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο
7 του παρόντος Κανονισμού, ο χρόνος ολοκλήρωσης
της διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε δύο έτη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.
3. Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έγιναν δεκτοί
πριν τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού και δεν
έχουν υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση
της διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7
του παρόντος Κανονισμού, ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε δύο έτη
από τη συμπλήρωση του χρόνου που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Εισαγωγή
Η επιλογή του θέματος για την εκπόνηση μιας διδακτορικής έρευνας πρέπει να αποτελεί απόρροια μιας
ενδελεχούς προκαταρκτικής έρευνας εκ μέρους του
υποψηφίου με στόχο τη διασφάλιση της πρωτοτυπίας
της θεματικής που έχει επιλεγεί. Η διαπραγμάτευση
του θέματος οφείλει είτε να αναδεικνύει μία καινοτόμο
προσέγγιση, είτε να προβάλλει συγκεκριμένα ιστορικά στοιχεία που δεν ήταν γνωστά στο παρελθόν και τα
οποία προσδίδουν διαφοροποιημένη ερμηνεία σε ένα
ζήτημα που ήδη γνωρίζει η επιστήμη, είτε να προβαίνει
σε συγκριτική ανάλυση υπαρχόντων στοιχείων ή επιχειρημάτων, η οποία να συνθέτει μία εντελώς διαφορετική
και πρωτότυπη ερμηνεία. Η πρωτοτυπία και η συμβολή
του νέου στοιχείου στην επιστήμη είναι τα θεμελιώδη
χαρακτηριστικά μιας διδακτορικής διατριβής.
Επομένως, η προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη και απαιτητική
προσπάθεια. Υπάρχουν αρκετοί οδηγοί, βιβλία και επισημάνσεις (ελληνικές και διεθνείς) για τη συγγραφή της
πρότασης εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής. Η
μέχρι τώρα διεθνής ακαδημαϊκή εμπειρία δείχνει να
συγκλίνει στις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις μίας
πρότασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
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1. Ευρύτερη θεματική
Η σύντομη παρουσίαση της ευρύτερης θεματικής, στο
πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί η έρευνα, θα πρέπει να
γίνεται εξαρχής έτσι ώστε να εισάγεται ο αναγνώστης
στο γνωστικό πεδίο έρευνας. Για παράδειγμα, αν αφορά
σε ένα εντελώς θεωρητικό ζήτημα των Διεθνών Σχέσεων,
θα πρέπει να παρουσιαστεί εκείνο το κομμάτι της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων στο οποίο θα προστεθεί μία
νέα θεωρία ή θα αναμορφωθεί ή θα εμπλουτιστεί μία
προηγούμενη. Ομοίως, αν πρόκειται να διερευνηθεί ένα
διεθνές φαινόμενο υπό μία νέα προσέγγιση, θα πρέπει να
γίνεται παρουσίαση του διεθνούς φαινομένου καθαυτού.
Στο τέλος αυτού του μέρους θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι στη θεματική ή στο διεθνές φαινόμενο υπάρχει
ένα συγκεκριμένο ερευνητικό κενό, το οποίο είτε δεν
έτυχε να μελετηθεί μέχρι τώρα, είτε είχε εξεταστεί υπό
διαφορετική θεωρητική οπτική και επομένως υπάρχουν
ανοικτά ορισμένα ερευνητικά περιθώρια ή κενά.
2. Αντικείμενο της έρευνας
Σε αυτήν την ενότητα αναπτύσσεται η θεματική της διατριβής. Αφού ήδη στην προηγούμενη ενότητα έχει προηγηθεί η υπόδειξη ερευνητικού κενού ή ελλιπούς επιχειρηματολογίας ή θεωρητικής αδυναμίας, στην ενότητα αυτή
ο υποψήφιος διδάκτορας επικεντρώνει στο θέμα που θα
διερευνήσει και το οποίο θα καλύψει το διαπιστωθέν κενό.
Εδώ παρουσιάζεται ο στόχος του ερευνητή και προσδιορίζεται το λεπτομερές αντικείμενο της έρευνας και ο εξειδικευμένος χαρακτήρας της ερευνητικής προσπάθειας. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αναφορά στο θεωρητικό
μοντέλο, το οποίο και θα επεξηγηθεί παρακάτω στο πεδίο
της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί. Συνήθως σε
αυτό το κομμάτι της πρότασης ο υποψήφιος μπορεί να
χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο στη διατύπωση του.
3. Σπουδαιότητα
Η ανάδειξη της σπουδαιότητας του ερευνητικού αντικειμένου είναι αναγκαία. Βασικός στόχος είναι να προβληθεί πειστικά ότι η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση
είναι πράγματι αξιόλογη και ότι συμβάλλει σημαντικά
στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης. Είναι σημαντικό να παρουσιαστεί η προτεινόμενη διδακτορική
έρευνα ως γνήσια συμβολή στην επιστήμη.
4. Τι έχει ήδη συζητηθεί για το θέμα
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται περιληπτικά η
βασική διεθνής βιβλιογραφία, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα. Μέσα από αυτήν τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση (literaturereview) θα επιδειχθεί από τον υποψήφιο το ερευνητικό κενό. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το
σημείο παρουσιάζεται η επιχειρηματολογία όλων εκείνων
των επιστημόνων που έχουν συζητήσει προηγουμένως
το θέμα (από τη γέννηση του φαινομένου καθαυτού),
αλλά έχουν αφήσει ένα γνωστικό χώρο ανεξερεύνητο.
Εδώ μπορούν βεβαίως να καταγραφούν τα ενδεχόμενα
ερευνητικά όρια άλλων ερευνητών.
5. Τι δεν έχει συζητηθεί
Σε αυτό το πεδίο ο υποψήφιος πρέπει να τονίσει τα
σημεία ή τα επιχειρήματα που δεν ανέπτυξε ποτέ κανείς
άλλος ερευνητής και στα οποία επικεντρώνει ο ίδιος το
ερευνητικό του ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι το επιχείρημα ή την προσέγγιση που
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προτείνει δεν την έχει υποστηρίξει δημοσίως κανείς σε
διεθνές επίπεδο. Επίσης, ο υποψήφιος ερευνητής εξηγεί
τι επιδιώκει να δείξει ή να αποδείξει. Συνήθως σε αυτό το
σημείο τίθενται και οι υποθέσεις εργασίας, που ο ερευνητής καλείται να απαντήσει, να επαληθεύσει ή να διαψεύσει. Επίσης, είναι δυνατό να διατυπωθεί υποθετικά
το αναμενόμενο επιστημονικό αποτέλεσμα.
6. Μεθοδολογία
Σε συνέχεια της προηγούμενης, στην παρούσα ενότητα αναλύεται η θεωρητική βάση της προτεινόμενης
ερευνητικής εργασίας. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον
οποίο θα χρησιμοποιηθεί η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων
ή συναφών πεδίων προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή να
διαψευστούν οι προαναφερθείσες υποθέσεις εργασίας.
Πολύ βασικό στοιχείο σε αυτήν την ενότητα είναι ο προσδιορισμός του τρόπου συλλογής του ερευνητικού υλικού,
πρωτογενούς και δευτερογενούς. Αυτός, για παράδειγμα,
μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη ιστορικών αρχείων που
βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού ή/και προσωπικές
συνεντεύξεις με άτομα που συμμετείχαν με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο στη λήψη αποφάσεων και στην εξέλιξη ενός
διεθνούς φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
συζητηθεί ο χαρακτήρας του ερευνητικού υλικού, καθώς
και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα αξιοποιηθεί.
7. Περιορισμοί
Συχνά η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής παρουσιάζει συγκεκριμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχουν ελλιπή ιστορικά στοιχεία για
τη μελέτη ενός σύγχρονου διεθνούς φαινομένου. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στη διαβάθμιση ιστορικών πληροφοριών που, ενώ θα διευκόλυναν την έρευνα,
στην πραγματικότητα θα καθυστερήσουν πολλά χρόνια
να γίνουν γνωστές. Επίσης, ίσως απαιτούνται δαπανηρές
μετακινήσεις για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού,
που δεν μπορούν να καλυφθούν οικονομικά από τον
ερευνητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα εξεύρεσης μικρών υποτροφιών ή χορηγιών. Επίσης, η κατατιθέμενη πρόταση
πρέπει να καθιστά σαφές ότι η χρονοβόρα και απαιτητική
εργασία που απαιτείται για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί πράγματι να ολοκληρωθεί από
τον ερευνητή στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια.
8. Έννοιες και ορισμοί
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, στις οποίες θα γίνει αναφορά στην προτεινόμενη
διατριβή. Με αυτόν τον τρόπο αποσαφηνίζεται η θεωρητική τοποθέτηση του ερευνητή, καθώς και το εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
9. Οργάνωση του ερευνητικού έργου
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα κεφάλαια της
προτεινόμενης εργασίας. Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται τα επιμέρους επιχειρήματα, με βάση τα οποία θα
συντεθεί το τελικό ερευνητικό προϊόν.
10. Πηγές πιθανής χρηματοδότησης
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά σε πιθανές πηγές
χρηματοδότησης ή σε προσπάθειες εξασφάλισης πόρων
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που ενδέχεται
να απαιτηθούν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ερευνητική πρόταση
πρέπει να είναι αντίστοιχη σε μέγεθος μιας ερευνητικής
εργασίας (τουλάχιστον 20 σελίδες) και επαρκώς τεκμηριωμένη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι
η βασική της αποστολή.
Σύμφωνα με τον StephenVanEvera[l], στην εργασία
του οποίου βασίζεται το παρόν υπόμνημα, οι διατριβές
στην πολιτική επιστήμη μπορεί να φέρουν σε πέρας μια
ή περισσότερες από τις πιο κάτω αποστολές:
1. Διατριβή πρότασης θεωρίας
2. Διατριβή ελέγχου θεωρίας
3. Διατριβή αποτίμησης βιβλιογραφίας
4. Διατριβή εφαρμογής θεωρίας (π.χ, διατριβή αποτίμησης πολιτικής ή πρόταση πολιτικής, διατριβή ιστορικής ερμηνείας, διατριβή ιστορικής αποτίμησης, διατριβή
πρόβλεψης, περιγραφική διατριβή).
2. Κύρια τμήματα της διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή περικλείει γνώσεις, ιδέες, απόψεις και τεχνικές με σαφήνεια, ακρίβεια, λογική συνέχεια,
συνοχή, επιστημονική τεκμηρίωση και οικονομία λόγου
και συνήθως περιλαμβάνει τα εξής γενικά τμήματα:
- Εισαγωγή
- Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τόσο στο θεωρητικό
όσο και στο μεθοδολογικό πεδίο
- Μεθοδολογία
- Ανάλυση του θέματος
- Συμπεράσματα
3. Μέγεθος διατριβής
Το μέγεθος, το στυλ συγγραφής, η καταγραφή των
βιβλιογραφικών ή άλλων αναφορών, καθορίζονται σε
συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού πεδίου
στο οποίο εμπίπτει η διατριβή και τις απαιτήσεις του
θέματος. Προτείνεται να ακολουθείται με συνέπεια μία
από τις διεθνώς καθιερωμένες σχετικές πρακτικές. Κατά
την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, έμφαση
δίνεται περισσότερο στην επιστημονική της πληρότητα
παρά στο μέγεθος της. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, το
κείμενο της διατριβής κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον
80.000 και 100.000 λέξεων, συμπεριλαμβανόμενης της
βιβλιογραφίας, των τυχόν παραρτημάτων, των πινάκων
και διαγραμμάτων, κ.λπ.
Κάθε σελίδα του κειμένου πρέπει να αριθμείται με συνεχή αρίθμηση. Η αρίθμηση αρχίζει από την πρώτη σελίδα
του κειμένου και τελειώνει στο τέλος της όλης διατριβής,
συμπεριλαμβανόμενων των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας. Υλικό που εμφανίζεται πριν από τα κεφάλαια του
κυρίως κειμένου, όπως πρόλογος/ευχαριστίες, αφιέρωση
(εάν υπάρχει), πίνακας περιεχομένων, κατάλογοι πινάκων/
εικόνων/χαρτών και περίληψη (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), αριθμείται με μικρούς λατινικούς αριθμούς και εμφανίζεται με αυτήν ακριβώς τη σειρά μετά τη σελίδα του
τίτλου (η οποία είναι δυνατό να ακολουθείται πρώτα από
σελίδα όπου καταγράφονται τα πνευματικά δικαιώματα). Η
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σελίδα, πάντως, του τίτλου (και/ή των πνευματικών δικαιωμάτων) δεν αριθμείται ούτε προσμετράται στο συνολικό
αριθμό σελίδων της διατριβής. Παρουσίαση κειμένου
Το κείμενο της διατριβής πρέπει να δακτυλογραφείται, να είναι εκτυπωμένο στη μια πλευρά της σελίδας, σε
καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους DIN A4, με περιθώρια 3,17 cm σε όλες τις πλευρές και αριστερή θέση
περιθωρίου βιβλιοδεσίας 1cm. H γραμματοσειρά πρέπει
να είναι μαύρη και κατά προτίμηση TimesNewRoman ή
Arial μεγέθους 12 στιγμών. Το διάστιχο του κυρίως κειμένου πρέπει να είναι 1,5 γραμμή ενώ των υποσημειώσεων
(ή των σημειώσεων τέλους) μονό. Για τις υποσημειώσεις
(ή σημειώσεις τέλους) συνιστάται η χρησιμοποίηση της
ίδιας γραμματοσειράς μεγέθους 10 στιγμών. Εάν χρησιμοποιηθούν άλλες γραμματοσειρές μέσα στο κείμενο με
σκοπό να διαχωρίσουν τμήματα του από το υπόλοιπο της
εργασίας, αυτές θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και του
ίδιου μεγέθους με το υπόλοιπο κείμενο. Είναι δυνατόν
λεζάντες πινάκων και εικόνων, υποκεφαλίδες και τίτλοι
κεφαλαίων, υποκεφαλαίων και εδαφίων να εμφανίζονται
και σε διαφορετικό μέγεθος και μορφή γραμματοσειράς
εφόσον είναι ευανάγνωστα και ακολουθούν όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Γενικά, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση πολλών
διαφορετικών γραμματοσειρών μέσα στο κείμενο καθώς
και διακοσμητικών στοιχείων, πλαισίων, σκιάσεων, κ.λπ.
καθώς η μορφή της εργασίας πρέπει να είναι λιτή.
Στην οριστική της μορφή, η διδακτορική διατριβή
πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε τόμο μεγέθους A4
με σκληρά σκουρόχρωμα εξώφυλλα (μπλε βαθύ ή μαύρο) στην πρόσθια και πίσω όψη των οποίων δεν αναγράφεται τίποτε. Στην επιφάνεια της ράχης του τόμου
αναγράφεται κατά σειρά και με επίχρυσα κεφαλαία γράμματα, το ονοματεπώνυμο του διδάκτορα, η πρόταση
«διδακτορική διατριβή» και ο χρόνος κατάθεσης της.
Ο προσανατολισμός των γραμμάτων πρέπει να είναι με
τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να διαβάζονται όταν ο τόμος
είναι ξαπλωμένος στο ράφι με την πρώτη σελίδα του από
κάτω. Σελίδα τίτλου διατριβής
Στη σελίδα τίτλου (δεύτερη σελίδα στο εσωτερικό του
τόμου) πρέπει να περιέχονται κατά σειρά εκ των άνω
προς τα κάτω:
- Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς
και αυτό του Τμήματος.
- Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
- Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα
- Το όνομα του επιβλέποντα (και η υπογραφή του, ή
σε ξεχωριστή σελίδα)
- Ο χρόνος και ο τόπος κατάθεσης της
Μετά τη σελίδα τίτλου, ακολουθεί σελίδα στο κάτω
μέρος της οποίας πρέπει να αναγράφεται το εξής:
Η έγκριση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεν υποδηλώνει την αποδοχή των απόψεων του
συγγραφέα (ν. 5343/1932, άρθρο 202, παράγραφος 2).
Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων (copyright)
Δύο ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων αφορούν
στη διδακτορική διατριβή. Πρώτον, το ιδιαίτερο πνευματικό δικαίωμα κάθε διατριβής (το ηθικό δικαίωμα του
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συγγραφέα), και δεύτερον, η χρήση υλικού το οποίο
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο πλαίσιο
μιας διδακτορικής διατριβής. Όσον αφορά στο πρώτο
ζήτημα, ο υποψήφιος διδάκτορας παραπέμπεται στο
σχετικό νόμο. Όσον αφορά στο δεύτερο, επιβάλλεται
δίκαιη χρήση υλικού, που προστατεύεται από copyright
και η οποία αποβλέπει στους σκοπούς και μόνον της
διδακτορικής διατριβής. Το άτομο, το οποίο εκπονεί την
διδακτορική διατριβή φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του παραπάνω υλικού, η
οποία ορίζεται στην βάση των εξής παραγόντων: του
σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοφόρος ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που
χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, εικόνες ή
χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό
copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής
στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright
κειμένου. Ζητήματα λογοκλοπής (plagiarism)
Τόσο η εκ μέρους του υποψήφιου διδάκτορα χρήση
και παρουσίαση του έργου ή μέρους του έργου κάποιου
άλλου ως δικού του, όσο και η εν γένει παραποίηση ή/
και κατασκευή πληροφοριών και δεδομένων αποτελούν
σοβαρά παραπτώματα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να αναγνωρίζουν μέσω της χρήσης κατάλληλων παραπομπών την ενδεχόμενη αναφορά στις λέξεις ή
στις ιδέες άλλων. Επιπλέον, σε περίπτωση αναφοράς στο
έργο κάποιου με τη μορφή σύνοψης ή παράφρασης των
λεγομένων του, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να
σέβονται και να μην αλλοιώνουν τις ιδέες του. Η εκ μέρους
του υποψηφίου άρνηση συμμόρφωσης με τα παραπάνω
επισύρει, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, την επιβολή αυστηρών κυρώσεων που μπορεί να
φτάνουν έως και την απόρριψη του από το ΠΔΣ.
Με την κατάθεση της διατριβής στην τελική της μορφή, ο υποψήφιος διδάκτορας παραδίδει υπογεγραμμένη
στη Γραμματεία του Τμήματος την ακόλουθη υπεύθυνη
δήλωση: Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα
παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που
διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς
τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές
όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν
συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου» (ακολουθούν
όνομα, επίθετο, υπογραφή). Διάρθρωση των κύριων
τμημάτων της διατριβής
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη
κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και
μελετών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται με την
παρακάτω σειρά:
- Πρόλογος - ευχαριστίες
- Αφιέρωση (εάν υπάρχει)
- Πίνακας περιεχομένων
- Κατάλογοι πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και/ή
άλλων εποπτικών μέσων
- Περίληψη στα Ελληνικά (1 σελίδα)
- Περίληψη στα Αγγλικά (1 σελίδα)
- Εισαγωγή
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- Κυρίως κείμενο (κατανομή κατά κεφάλαια, υποκεφάλαια και εδάφια)
- Συμπεράσματα
- Βιβλιογραφία (και λοιπές πηγές)
- Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)
Στον πρόλογο γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας και αποδίδονται ευχαριστίες προς όλους (άτομα ή φορείς) όσους συνέβαλαν
με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες πρέπει να αποδίδονται και σε εκείνους που
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας. Η περίληψη αποτελεί μια σαφή και σύντομη
περιγραφή του περιεχομένου, της μεθόδου και των συμπερασμάτων της διδακτορικής διατριβής σε μια το πολύ
σελίδα. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά: (α) Το
αντικείμενο, οι στόχοι και η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον προβληματισμό που οδήγησε στην επιλογή
του συγκεκριμένου θέματος, στους επιμέρους στόχους
και τα ερευνητικά ερωτήματα, ή στις υποθέσεις, προς
έλεγχο και διερεύνηση, καθώς και στην αιτιολόγηση της
επιστημονικής (θεωρητικής ή/και εφαρμοσμένης) σκοπιμότητας της εργασίας, (β) Η κριτική ανασκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα καθώς και η
συνολική αποτίμηση της έρευνας που έχει ήδη γίνει προς
την κατεύθυνση αυτή. (γ) Η μεθοδολογία προσέγγισης
του αντικειμένου της διατριβής, καθώς και οι τεχνικές
συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων, (δ)
Η διάρθρωση της εργασίας με σύντομη περιγραφή του
περιεχομένου κάθε κεφαλαίου.Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία
αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αυτοτελή ενότητα και τα
οποία ακολουθούν μεταξύ τους μια λογική σειρά. Τα υποκεφάλαια και εδάφια είναι αριθμημένα κατά το δεκαδικό
σύστημα (π.χ. 3, 3.1, 3.1.1). Στα κεφάλαια περιλαμβάνεται
το κυρίως αναλυτικό τμήμα της εργασίας.
Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της εργασίας, τοποθετημένων στα συμφραζόμενα του θέματος της διατριβής
καθώς και στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο στο οποίο
αυτά εντάσσονται. Επίσης επισημαίνονται αντικειμενικές
δυσκολίες, που τυχόν προέκυψαν κατά την εκπόνηση
της εργασίας, αποτυπώνονται προτάσεις για μελλοντική
έρευνα και τελικές κριτικές απόψεις και συμπεράσματα του συγγραφέα. Το κεφάλαιο των συμπερασμάτων
οφείλει να είναι μια αυτοτελής ολότητα χωρίς περιττές
επαναλήψεις σημείων από προηγούμενα κεφάλαια και
να χαρακτηρίζεται από ολιστική και συνθετική οπτική
επί του συνόλου της εργασίας. Σε παραρτήματα γενικά
εισάγονται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με αυτή καθεαυτή την
διδακτορική διατριβή. Η σύνταξη και παράθεση τους
γενικά ακολουθεί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές, που
αφορούν στην σύνταξη του κειμένου της διδακτορικής
διατριβής, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, συμπεριλαμβανόμενης και της αρίθμησης, η οποία συνεχίζεται στα
παραρτήματα απευθείας από το κυρίως κείμενο της
διατριβής. Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλες οι
πηγές (βιβλία, άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις σε συνέδρια,
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της διδακτορικής διατριβής. Σε χωριστή ενότητα που
ακολουθεί τη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται, εφόσον
υπάρχουν, οι διαδικτυακές πηγές.
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ȉȝȒȝĮ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȈʌȠȣįȫȞ





















ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȅȡțȦȝȠıȓĮȢ
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ȄǼȃǼȈīȁȍȈȈǼȈ

ȈȘȝİȚȫıĲİʌĮȡĮțȐĲȦĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲȐıĮȢȞĮįȚĮȕȐȗİĲİȞĮȖȡȐĳİĲİțĮȚȞĮȝȚȜȐĲİıĲȘȞıĲȚȢȟȑȞȘİȢȖȜȫııĮİȢʌȠȣȖȞȦȡȓȗİĲİ

ǿțĮȞȩĲȘĲĮȞĮįȚĮȕȐȗİĲİ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȞĮȖȡȐĳİĲİ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȞĮȝȚȜȐĲİ
īȜȫııĮ
ȂȑĲȡȚĮȀĮȜȐȆȠȜȪȀĮȜȐ
ȂȑĲȡȚĮȀĮȜȐȆȠȜȪȀĮȜȐ
ȂȑĲȡȚĮȀĮȜȐȆȠȜȪțĮȜȐ

















ǼȆǿȈȉǾȂȅȃǿȀǹǼȆǿȉǼȊīȂǹȉǹ

ȈȘȝİȚȫıĲİ ĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚȢ Ȓ įȚĮțȡȓıİȚȢ ȖȚĮ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ İʌȚĲİȪȖȝĮĲĮ ȩʌȦȢ ȕȡĮȕİȓĮ ȣʌȠĲȡȠĳȓİȢ  ȐȡșȡĮ Ȓ ȕȚȕȜȓĮ ʌȠȣ
ıȣȖȖȡȐȥĮĲİțĮȚİțįȫıĮĲİİȡİȣȞȘĲȚțȑȢİȡȖĮıȓİȢȒȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȐȜȜȘİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒİȡȖĮıȓĮ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB
 ĮȞįİȞİʌĮȡțİȓıȣȞİȤȓıĲİıİȐȜȜȘıİȜȓįĮ 


ȀȅǿȃȍȃǿȀǼȈǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǼȈȀǹǿǹȁȁǼȈǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǼȈ

ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ


ĬȑıȘ


ȊʌİȣșȣȞȩĲȘĲİȢ


ǻȚȐȡțİȚĮ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB




ȆȇȅȊȆǾȇǼȈǿǹ

ȈȘȝİȚȫıĲİĲȘȞİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒıĮȢİȝʌİȚȡȓĮȟİțȚȞȫȞĲĮȢĮʌȩĲȘȞʌȚȠʌȡȩıĳĮĲȘșȑıȘ ĮȞİȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠțĮȚıİȟİȤȦȡȚıĲȩ
ĳȪȜȜȠ 

ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢǼȡȖȠįȩĲȘȢĬȑıȘ
ǹʌȩȂȑȤȡȚǻȚİȪșȣȞıȘȊʌİȣșȣȞȩĲȘĲİȢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȁȩȖȠȢʌȠȣįȚĮțȩȥĮĲİ
ĲȘȞİȡȖĮıȓĮıĮȢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȁȩȖȠȢʌȠȣįȚĮțȩȥĮĲİ
ĲȘȞİȡȖĮıȓĮıĮȢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȁȩȖȠȢʌȠȣįȚĮțȩȥĮĲİ
ĲȘȞİȡȖĮıȓĮıĮȢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ǼȀĬǼȈǾ

ǹȞĮȜȪıĲİĲĮİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐțĮȚİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐİȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȐıĮȢțĮȚĲȠȣȢȜȩȖȠȣȢȖȚĮĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢİȞįȚĮĳȑȡİıĲİȖȚĮ
ǻȚįĮțĲȠȡȚțȑȢȈʌȠȣįȑȢ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ǹȇȋǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈǻǿǹȉȇǿǺǾȈ ȝȘįİıȝİȣĲȚțȩȢ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȆǼȇǿīȇǹĭǾȆȇȅȉǹȈǾȈ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȢǼʌȚȕȜȑʌȦȞȀĮșȘȖȘĲȒȢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȊʌȠȖȡĮĳȒȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȀĮșȘȖȘĲȒBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ǼȄǼȉǹȈǼǿȈǹīīȁǿȀȍȃ


ȈȘȝİȚȫıĲİİȐȞȑȤİĲİȑȞĮĮʌȩĲĮʌĮȡĮțȐĲȦĮʌȠįİȚțĲȚțȐȖȞȫıȘȢĲȘȢǹȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ


3URILFLHQF\

72()/
,QVWLWXWLRQFRGH


,(/76

&DPEULGJH0LFKLJDQ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮİȟİĲȐıİȦȞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǺĮșȝȠȜȠȖȓĮBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮİȟİĲȐıİȦȞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǺĮșȝȠȜȠȖȓĮBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȀȡĮĲȚțȩȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩīȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮİȟİĲȐıİȦȞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȈȊȈȉǹȈǼǿȈ ȅȚıȣıĲĮĲȚțȑȢİʌȚıĲȠȜȑȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚıİıĳȡĮȖȚıȝȑȞİȢțĮȚȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞİȢıĲȠıȘȝİȓȠıĳȡĮȖȓıİȦȢ
ĲȠȣĳĮțȑȜȠȣȂʌȠȡȠȪȞȞĮıȣȞȠįİȪȠȣȞĲȘȞĮȓĲȘıȘȒȞĮĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚȤȦȡȚıĲȐĮʌȩĲȠȣȢıȣȞȚıĲȫȞĲİȢıĲȘīȡĮȝȝĮĲİȓĮĲȠȣ
ǻǼȈĲȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣȑȦȢĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȜȒȟȘȢȣʌȠȕȠȜȒȢĲȦȞįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ 


ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ǻȚİȪșȣȞıȘBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǻȚİȪșȣȞıȘBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ǼʌȐȖȖİȜȝĮĬȑıȘBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǼʌȐȖȖİȜȝĮĬȑıȘBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ȞĮĮȞĮĳİȡșȠȪȞʌȜȒȡȘıĲȠȚȤİȓĮ  ȞĮĮȞĮĳİȡșȠȪȞʌȜȒȡȘıĲȠȚȤİȓĮ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





ȊȆȅīȇǹĭǾȊȆȅȌǾĭǿȅȊ

ǻȘȜȫȞȦȣʌİȪșȣȞĮȩĲȚȠȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣįȓȞȠȞĲĮȚı ĮȣĲȒĲȘȞĮȓĲȘıȘİȓȞĮȚĮțȡȚȕİȓȢțĮȚĮȜȘșİȓȢ



ȊʌȠȖȡĮĳȒBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǾȝİȡȠȝȘȞȓĮBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ǾĮȓĲȘıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲĮʌĮȡĮțȐĲȦįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ


ǺȚȠȖȡĮĳȚțȩȈȘȝİȓȦȝĮ
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠȆĲȣȤȓȠȣțĮȚȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢǹǼǿ
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠǹȞĮȜȣĲȚțȒȢǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢȝİĮțȡȚȕȒȂȅ țĮȚȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪįȚʌȜȫȝĮĲȠȢȩʌȦȢʌĮȡĮʌȐȞȦ 
ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘĲȠȣǻǿȀǹȉȈǹȖȚĮȩıȠȣȢȑȤȠȣȞʌĲȣȤȓȠĮʌȩȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠĲȠȣİȟȦĲİȡȚțȠȪ
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩȖȞȫıȘȢĲȘȢǹȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ
 ǻȪȠ ȈȣıĲĮĲȚțȑȢ İʌȚıĲȠȜȑȢ Ǿ ȝȓĮ ıȣıĲĮĲȚțȒ ĮʌȠıĲȠȜȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȝȑȜȠȢ ǻǼȆ ĲȠȣ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
 ĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣ

 ǹʌȠįİȚțĲȚțȐİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢİȝʌİȚȡȓĮȢĮʌȩįȘȝȩıȚȠĳȠȡȑĮȖȚĮȩıȠȣȢİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ʌȤ
ȑȞıȘȝĮȉǼǺǼ 
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ



ǵȜĮĲĮįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐșĮʌȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮĲİșȠȪȞıĲȘīȡĮȝȝĮĲİȓĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢǻȚİșȞȫȞțĮȚǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞĲȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣȂĮțİįȠȞȓĮȢȦȢĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȜȒȟȘȢȣʌȠȕȠȜȒȢĲȠȣȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢİțȐıĲȠĲİ
ʌȡȠțȘȡȪȟİȚȢ


ȅȚȣʌȠȥȒĳȚȠȚʌȠȣįİȞșĮİȚıĮȤșȠȪȞıĲȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮȑȤȠȣȞįȚțĮȓȦȝĮȞ¶ĮʌȠıȪȡȠȣȞĲĮįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐĲȠȣȢİȞĲȩȢįȣȠ  ȝȘȞȫȞ 
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǽ
ȈȊȈȉǹȉǿȀǾǼȆǿȈȉȅȁǾ


ǼȂȆǿȈȉǼȊȉǿȀǾ ȈȊȈȉǹȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ-
ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ

ȆȇȅȈȉȅȃȊȆȅȌǾĭǿȅȉĮıȤȩȜȚĮʌȐȞȦı ĮȣĲȩĲȠȑȞĲȣʌȠșĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞıĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ ıĮȢ ǻİȞ șĮ ȜȐȕİĲİ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ İʌȚıĲȠȜȫȞ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞȖȡĮĳĲİȓȖȚĮıĮȢ

ǹĳȠȪıȣȝʌȜȘȡȦșİȓĮʌȩĲȠȞȣʌȠȥȒĳȚȠȞĮįȠșİȓıĲȠȞıȣȞĲȐțĲȘĲȘȢıȣıĲĮĲȚțȒȢİʌȚıĲȠȜȒȢ

ǼȆȍȃȊȂȅBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȅȃȅȂǹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ǻǿǼȊĬȊȃȈǾBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȅǻȅȈ


ǹȇǿĬȂȅȈ
ȉȀ
ȆȅȁǾ




ȊȆȅīȇǹĭǾȊȆȅȌǾĭǿȅȊBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹBBBBBBBB

ȆȇȅȈ ȉȅ ȆȇȅȈȍȆȅ ȆȅȊ ȈȊȈȉǾȃǼǿ ȉȅȃ ȊȆȅȌǾĭǿȅ ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȐȞİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ
İȚıĮȖȦȖȒ ıĲȠ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǻȚİșȞȫȞ țĮȚ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ țĮȚ ȑȤİȚ ȗȘĲȒıİȚ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ Ș ıȣıĲĮĲȚțȒ ıĮȢ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȘȞ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘțĮȚıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮİʌȚȜȠȖȒȢǾȕȠȒșİȚȐıĮȢ ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȢıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦİȡȦĲȒıİȚȢ șĮ
İȓȞĮȚȤȡȒıȚȝȘ

ȆȩıȠțĮȚȡȩȖȞȦȡȓȗİĲİĲȠȞȣʌȠȥȒĳȚȠțĮȚȝİʌȠȚĮȚįȚȩĲȘĲĮ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȆȠȚȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐȖȞȦȡȓıȝĮĲĮĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣșİȦȡİȓĲİȩĲȚİȓȞĮȚĲĮʌȡȠıȩȞĲĮțĮȚȠȚȚțĮȞȩĲȘĲȑȢ
ĲȠȣ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȆȠȚȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐȖȞȦȡȓıȝĮĲĮĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣșİȦȡİȓĲİȩĲȚİȓȞĮȚȠȚĮįȣȞĮȝȓİȢĲȠȣ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 ȆȩıȠ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȑȤİȚ ıțİĳĲİȓ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲȚȢ įȚįĮțĲȠȡȚțȑȢ ıʌȠȣįȑȢ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲȑʌİȚĲĮ
ıĲĮįȚȠįȡȠȝȓĮĲȠȣ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌȡȩıșİĲĮıȤȩȜȚĮʌȠȣȞȠȝȓȗİĲİȩĲȚșĮ ȒĲĮȞȤȡȒıȚȝĮȖȚĮ ĲȘȞİțĲȓȝȘıȘ
ĲȦȞįȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣȞĮȠȜȠțȜȘȡȫıİȚȝİİʌȚĲȣȤȓĮĲȚȢįȚįĮțĲȠȡȚțȑȢĲȠȣıʌȠȣįȑȢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ǹȟȚȠȜȠȖİȓıĲİĲȠȞȣʌȠȥȒĳȚȠĮʌȩĲȘȞȐʌȠȥȘĲȦȞʌĮȡĮțȐĲȦȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞȚțĮȞȠĲȒĲȦȞıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȘȞįȚĮȕȐșȝȚıȘʌȠȣĮțȠȜȠȣșİȓ

ǿțĮȞȩĲȘĲİȢȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐǼȟĮȚȡİĲȚțȩȢȆȠȜȪȀĮȜȩȢȀĮȜȩȢȂȑĲȡȚȠȢǹȞİʌĮȡțȒȢ ǹȖȞȦıĲȠ 


ǻȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮĭĮȞĲĮıȓĮ 

ǹȓıșȘıȘȊʌİȣșȣȞȩĲȘĲĮȢ

ǹȣĲȠʌİʌȠȓșȘıȘ

ǿțĮȞȩĲȘĲĮȞĮıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚȝİ
ȐȜȜȠȣȢ 

ǿțĮȞȩĲȘĲĮȞĮİȡȖȐȗİĲĮȚĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ

ǿțĮȞȩĲȘĲĮȖȡĮʌĲȠȪȜȩȖȠȣ

ǿțĮȞȩĲȘĲĮʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣ

ȆȞİȣȝĮĲȚțȒȚțĮȞȩĲȘĲĮ

ȅȡȖĮȞȦĲȚțȒȚțĮȞȩĲȘĲĮ

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȚțĮȞȩĲȘĲĮ

ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐʌȡȠȢĲȡȓĲȠȣȢ
ȆȡȠșȣȝȓĮĮȞĮȜȒȥİȦȢ
ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȚȫȞ

ǼȡȖĮĲȚțȩĲȘĲĮ




ȈȣȞȚıĲȐĲİĲȠȞȣʌȠȥȒĳȚȠȖȚĮǻȚįĮțĲȠȡȚțȑȢȈʌȠȣįȑȢ

ǹȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮȂİİʌȚĳȪȜĮȟȘǹʌȜȫȢıȣıĲȒȞȦǻİȞıȣȞȚıĲȫ


ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ĬȑıȘȉȓĲȜȠȢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠǼʌȚȤİȓȡȘıȘBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ǻȚİȪșȣȞıȘBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȅįȩȢǹȡȚșȝȩȢȉȀȆȩȜȘ
ȉȘȜȑĳȦȞȠBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȊʌȠȖȡĮĳȒBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBǾȝİȡȠȝȘȞȓĮBBBBBBBBBBBB
ǼȣȤĮȡȚıĲȠȪȝİ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ įȚĮșȑıĮĲİ ȖȚĮ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĮȣĲȒ ĲȘ ıȣıĲĮĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ. 
ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĳȡĮȖȓįĮ șĮ ȒĲĮȞ țĮȜȪĲİȡĮ ȞĮ ıĳȡĮȖȓıİĲİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ İʌȚıĲȠȜȒ. ǹȜȜȚȫȢ İıȦțȜİȓıĲİ ĲȘȞ țȐȡĲĮ
ıĮȢ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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