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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Άρθρο 1  
Γενικές Αρχές 
Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις 
εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) καθώς και οι 
διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης Διδακτορικού 
Διπλώματος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4485/2017. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, 
διέποντας την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του οικείου 
Τμήματος και προσδιορίζοντας τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
οργάνωσης των Διδακτορικών Σπουδών καθώς και της εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής ακόμη. 
 
Άρθρο 2 
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 
ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών 
στο πεδίο της Οργάνωσης και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Περαιτέρω, 
αποσκοπεί στην εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου 
επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται 
στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να 
στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 
Άρθρο 3 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες 
πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις: 
1.Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
2. Είναι κάτοχοι 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 (άρθρο 46 του ν. 4485/2017). 
 
Άρθρο 4 
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων 
Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μία φορά κάθε 
ακαδημαϊκό έτος, κατά το Χειμερινό εξάμηνο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η 
Συνέλευση του Τμήματος. Οι προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων 
δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στους οικείους 
διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος. 
Στην προκήρυξη ορίζονται: 
α. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων. 
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β. Τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι να εκπονήσουν διατριβή 
καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά γνωστικό πεδίο. 
γ. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση. 
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα 
εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως 
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.  
Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος συνυποβάλλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  
2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη 
βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του 
εξωτερικού.  
3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, 
έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από 
ιδρύματα του εξωτερικού. 
5.. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει). 
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους 
σφραγισμένους από τους συντάκτες. 
7. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε 
ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν). 
9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση) όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 
Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από κοινού με την αίτηση και τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά, προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική 
γλώσσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
α. Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, Θεματική 
Περιοχή/Περιοχές ("Areas of interest") και από δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις - 
Κλειδιά ("Keywords"). 
β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος. 
γ. Σύνοψη των κατά κρατούσα επιστημονική πρακτική, αντιλήψεων σχετικά με το 
προτεινόμενο θέμα ("Literature Review"). 
δ. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής ("Contribution to 
Science"). 
ε. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις της διδακτορικής διατριβής 
("Research Propositions"). 
στ. Μεθοδολογία Έρευνας ("Research Methodology"). 
ζ. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών επιμέρους φάσεων/ σταδίων 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού ("Gantt Chart"). 
η. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό 
ακαδημαϊκό (ερευνητικό / συγγραφικό / διδακτικό) έργο του Επιβλέποντος μέλους 
("Relevance"). 
θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται στην πρόταση 
("References"). 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις 
κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία 
τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος. Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα 
και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Ακολούθως οι επιτροπές συντάσσουν 
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αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε 
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει 
αποδεκτός/ή και το υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή 
του/ της δεν προτείνει επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια αυτός/τή προτείνεται από 
την επιτροπή και τίθεται προς έγκριση από τη Συνέλευση. Η Συνέλευση του 
Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με την γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντα και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της 
υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η γλώσσα συγγραφής της 
διδακτορικής διατριβής. 
Αλλαγή τίτλου ή γλώσσας 
Αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή γλώσσας εκπόνησής της μπορεί να 
γίνει κατόπιν τεκμηριωμένης εισηγήσεως της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Άρθρο 5 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν: 
α. Τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου 
καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
β. Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 
4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 
Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει συνολικά πέντε (5) διδακτορικές διατριβές. 
Στην περίπτωση συνεπίβλεψης συντάσσεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 
2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
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 τη συγγραφή της.  
Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής  
Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη 
μέλη ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή από 
το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και 
τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 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. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
μπορούν να οριστούν και καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια. Στην 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το 
οικείο Τμήμα. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και υποστηρίζει την 
έρευνα του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία 
Επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. 
Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας 
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να 
τελέσει χρέη επιβλέποντος/πουσας για ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση 
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, 
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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 που ορίζει ο παρών Κανονισμός. 
Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή 
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών 
που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα, 
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 
Δημοσιοποίηση εισακτέων 
Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος τα ονόματα των 
υποψηφίων διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο 
τίτλος και σύντομη περίληψη της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία εκπόνησης 
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 
σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος 
καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/πουσα ή την τριμελή επιτροπή 
και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η μη 
υποβολή έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση 
 
Άρθρο 7 
Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
 
Χρόνος εκπόνησης 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4485/2017), η 
διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα από 
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο χρόνος περάτωσης δύνανται να παραταθεί 
για δύο (2) επιπλέον έτη κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του υποψηφίου την οποία 
αφού εγκρίνουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εισηγούνται στη 
Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της. 
Αναστολή 
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα δύναται να αιτηθεί την αναστολή εκπόνησης της 
διατριβής, μεγίστης συνολικής χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία 
συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη 
διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και τα 
εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο 
μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 
 
Άρθρο 8 
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων  
Δικαιώματα/Παροχές 
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες 
έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δευτέρου 
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κύκλου σπουδών. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική υποστήριξη, 
βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα κ.ά. 
Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την 
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να 
τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη. Διατηρούν 
τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
Διδακτορικού Διπλώματος. 
 
Υποχρεώσεις 
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε ακαδημαϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά 
και υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η 
έκθεση προόδου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής του. Αντίγραφο 
του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την 
τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον 
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.  
Ο εβδομαδιαίος ενδεικτικός χρόνος παραμονής του στο Πανεπιστήμιο για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού είναι δεκαπέντε (15) ώρες ανά εβδομάδα 
κατανεμημένες, κατά προτίμηση, σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο 
υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να επικουρεί στη διδασκαλία μαθημάτων του 
γνωστικού αντικειμένου (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, εργασίες), μετά 
από απόφαση της Συνέλευσης συμμετέχοντας αμισθί σε εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους ή /και 
των δύο (2) άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. H τριμελής επιτροπή 
μπορεί να τροποποιήσει την υποχρεωτική παρουσία στο πανεπιστήμιο για 
ερευνητικούς σκοπούς.   
Ο υποψήφιος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών και μέχρι την 
προφορική υποστήριξη της διατριβής του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις 
επιτηρήσεις των εξετάσεων του τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων 
που εκπονεί το τμήμα. Υποχρεούται να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για το 
πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του τμήματος σε κάθε εξεταστική 
περίοδο. Σε περίπτωση κωλύματος, οφείλει να βρει αντικαταστάτη και να ενημερώσει 
το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. για το όνομα αυτού που θα τον αντικαταστήσει.  
 
Άρθρο 9 
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής 
Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής και πριν την 
τελική της κρίση, υποχρεούται να έχει:  
α) αποδεδειγμένη συμμετοχή με εργασία σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με 
κριτές και πρακτικά  
β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή 
του/της σε έγκυρα περιοδικά με κριτές (τα οποία να ανήκουν σε ένα τουλάχιστον από 
τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης Scopus ή Scimago Q1/Q2/Q3). 
 
Άρθρο 10 
Αξιολόγηση 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 αξιολόγησή της. Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
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αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. 
Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη καθώς 
και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου 2, της παρ. 2, του 
άρθρου 39, του ν. 4485/2017. 
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την υποψήφιο 
διδάκτορα/ρισσα. Για τον σκοπό αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος 
σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παρουσίαση, όπου αναφέρονται 
επιπλέον και η ημέρα, ώρα και αίθουσα παρουσίασης. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών 
της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 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 αυτά τα κριτήρια 
την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν 
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα οφείλει να αποστείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή τη διδακτορική διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
(κατόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία 
υποστήριξής της. 
 
Άρθρο 11 
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων  
Λόγους διαγραφής από το Μητρώο των Υποψηφίων Διδακτόρων δύνανται να 
αποτελέσουν οι κάτωθι: 
α. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, 
β. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων 
επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς.  
γ. Δράσεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν το 
Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται. 
δ. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να συνεχίσουν τις σπουδές τους για 
προσωπικούς λόγους, 
 
Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις 
Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και δεν ορίζονται 
άμεσα από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της λειτουργίας του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την 
διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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