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ακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Προηγμένη 
Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων» (Advanced 
Engineering of Energy Systems)-ADVENS.

2 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2259 (1)
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Προ-

ηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων» 

(Advanced Engineering of Energy Systems)-

ADVENS. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών»

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-

δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα» β) 203446/Z1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005)«Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/
28-5-2013) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συ-
γκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

6. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019 του ν. 4610/
2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», και ειδικά 
το Κεφάλαιο Γ΄: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το 
Κεφάλαιο Δ΄: ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

7. Το αριθμ. 1280/05.05.2016 ΦΕΚ (τεύχος Β΄) που αφο-
ρά την απόφαση Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(συνεδρίαση με αριθμ. 277/3-7-2019).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
94/23-8-2019).

10. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

11. Το αριθμ. ΦΕΚ 709/Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» με θητεία τριών ετών, από 
01-09-2019 έως 31.8.2022.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την επανίδρυση, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
με τίτλο: «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστη-
μάτων» (Advanced Engineering of Energy Systems) 
ADVENS, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/
τ.Α΄/07-05-2019), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις - Τίτλος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προηγμένη Μηχανική 
Ενεργειακών Συστημάτων" (Advanced Engineering of 
Energy Systems) - ADVENS, σύμφωνα με τις διατάξεις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Τη διοικητική υποστήριξη του 
προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντι-
κείμενο την κατανόηση των Βασικών αρχών και τεχνολο-
γιών, αλλά και την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους 
ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου 
ενεργειακών συστημάτων, συνδυάζοντας περιοχές των 
επιστημών του Μηχανικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην εφαρμογή τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το πε-
ριβάλλον ενεργειακές τεχνολογίες και τη συμβολή τους 
στην διάδοση αυτών.

Σκοπός είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγ-
μένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το 
σχεδιασμό, τη Βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση της 
τεχνικής και οικονομικής Βιωσιμότητας των ενεργειακών 
συστημάτων.

Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδι-
κευμένες γνώσεις που διέπουν την σύγχρονη υπολο-
γιστική μηχανική, τις ενεργειακές τεχνολογίες και της 
διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, ζητήματα που 
χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα, διευρύνο-
ντας το χαρακτήρα του ΠΜΣ. Θα εξοικειωθούν με τις 
τελευταίες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για το 
σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ανάλυ-
σης Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA) και να εστιάσουν 
σε πτυχές όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η λειτουργία, 
η συντήρηση και η τεχνικό-περιβαλλοντική ανάλυση 
νέων λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι στόχοι του προγράμματος ΠΜΣ περιλαμβάνουν:
• Την ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της 

έρευνας στις τεχνολογίες διαχείρισης και αξιοποίησης 
Ενεργειακών Πόρων (Ορυκτών και Ανανεώσιμων)

• Την κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών από τον 
χώρο των Θετικών επιστημών και των επιστημών Μη-
χανικού

• Την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους 
καθώς και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την από-
κτηση κριτικής ικανότητας για την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης ενέρ-
γειας και αξιοποίησης ορυκτών και φυσικών πόρων.

• Την παροχή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης έμπειρων μηχανικών, επιστημόνων και 
τεχνολόγων αλλά και της εκπαίδευσης νέων μηχανικών, 
επιστημόνων και τεχνολόγων σε νέες τεχνολογίες και 
μεθόδους σχεδιασμού που αφορούν στη διαχείριση και 
αξιοποίηση ορυκτών και φυσικών ενεργειακών πόρων.

• Την διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των εκ-
παιδευόμενων στις ραγδαίες αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα στον ενεργειακό τομέα.

• Την μετεκπαίδευση νέων απόφοιτων μηχανικών και 
επιστημόνων και την προετοιμασία τους για ερευνητική 
εργασία στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
ΜΠΣ μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών.

• Την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ., με την εισαγωγή και τήρηση 
αυστηρών κανόνων και διεθνών προτύπων υλοποίησης 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

• Την δημιουργία πρωτότυπου διδακτικού / εποπτικού 
υλικού υψηλού επιπέδου γνώσεων, θεωρητικών αναλύ-
σεων και πρακτικών ασκήσεων, για όλα τα μαθήματα και 
τις εργαστηριακές ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή για 
την διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

• Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινο-
τομιών της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αξιολόγησης 
στα μαθήματα με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συ-
στημάτων» (Master of Science in "Advanced Engineering 
of Energy Systems").

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχο-
νται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκε-
κριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους διπλωματούχους 
Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτε-
χνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών 
Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμή-
ματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία 
καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε δίπλωμα μεταπτυ-
χιακό σπουδών (ΔΜΣ) θα είναι συνολικά 18 μήνες (42 
διδακτικές εβδομάδες) και κατανέμεται σε 3 περιόδους 
εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της δι-
πλωματικής εργασίας. Στην διάρκεια αυτή, απαιτείται η 
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συμπλήρωση 4 υποχρεωτικών μαθημάτων, 5 μαθημά-
των επιλογής και η εκπόνηση μιας διατριβής.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε ενενήντα (90).Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
ανά κατεύθυνση έχει ως εξής:

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1st Term) 
Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα από τον κάτωθι 

προσφερόμενο κατάλογο:

Τίτλος μαθήματος
(Coursetitle)

Τύπος 
μαθήματος

(Coursetype)

Πιστωτικές 
μονάδες

(ECTS)

Θερμορευστομηχανική Υποχρεωτικό 
(Compulsory) 7.5

Τεχνολογίες Παραγωγής 
και Αποθήκευσης 

Ενέργειας

Υποχρεωτικό 
(Compulsory) 7.5

Υπολογιστικές Μέθοδοι 
Σχεδιασμού και Βελτιστο-

ποίησης Κατασκευών

Υποχρεωτικό 
(Compulsory) 7.5

Ανάλυση Κινδύνου και 
Αξιοπιστία Ενεργειακών 

Συστημάτων

Υποχρεωτικό 
(Compulsory) 7.5

ΣΥΝΟΛΟ (total) 30

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2nd Term) 
Πέντε (5) μαθήματα επιλογής από τον κάτωθι προσφε-

ρόμενο κατάλογο:

Τίτλος μαθήματος
(Coursetitle)

Τύπος 
μαθήματος

(Coursetype)

Πιστωτικές 
μονάδες

(ECTS)
Υπολογιστική 

Ρευστομηχανική
Επιλογής 
(Elective) 6

Τεχνολογίες Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας

Επιλογής 
(Elective) 6

Μέθοδοι Ανάλυσης 
Τάσεων: Θεωρία,

Προσομοίωση, Πείραμα

Επιλογής
(Elective) Α

Έλεγχος Δομικής 
Ακεραιότητας Μηχανικών

Συστημάτων 

Επιλογής
(Elective) Α

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 
Ενεργειακών
Συστημάτων

Επιλογής
(Elective) Α

Επεξεργασία και 
Διαχείριση Πειραματικών

Δεδομέν ων

Επιλογής
(Elective) Α

Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών και 

Ενεργειακών Συστημάτων

Επιλογής
(Elective) Α

Ανάλυση Κύκλου Ζωής 
Ενεργειακών Συστημάτων

Επιλογής
(Elective) Α

ΣΥΝΟΛΟ (total) 30

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (3rd Term)

Τίτλος μαθήματος 
(Coursetitle)

Τύπος 
μαθήματος 

(Coursetype)

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία

(Masterthesis)

Υποχρεωτικό
(Compulsory) 30

 ΣΥΝΟΛΟ 
(total) 30

Άρθρο 7 
Γλώσσα Προγράμματος

Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα διδάσκονται στην 
Ελληνική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες, 
προόδους, εξετάσεις και διπλωματικές εργασίες του 
προγράμματος, που επίσης θα είναι εξολοκλήρου 
στην Ελληνική γλώσσα. Τα συγγράμματα, σημειώσεις 
και όλο το λοιπό διδακτικό υλικό που θα παρέχονται 
στους φοιτητές μπορεί να δίνονται και στην Αγγλική
γλώσσα.

Άρθρο 8 
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ΄ έτος στους σαράντα (40) φοιτητές. Επίσης, μέλη των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ. που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο ίδρυμα.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχολη-
θούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρε-
τήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκο-
ντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Ως Διευ-
θυντής του Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατά την επανίδρυσή του, 
ο Επικ. Καθ. Δημήτριος Α. Γιαγκόπουλος (με πενταετή 
θητεία).

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμο-
ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ει-
δικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ενδεικτικό κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρω-
μένου κύκλου του Π.Μ.Σ. για 40 άτομα υπολογίζεται 
σε 160.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών, 
ως εξής.
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A/A ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 15000 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 5000 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 8000 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 15000 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3000 €

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. 

24000 €

7

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. 

9000 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 12000€

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 10000 €

10 Λοιπές δαπάνες 11000 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 112000 €

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης. 

48000 €

ΣΥΝΟΛΟ 160000€

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Μηχα-
νική Ενεργειακών Συστημάτων - ADVENS» θα καλυφθεί 
από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, ερευνητικά 
προγράμματα καθώς και από δίδακτρα ύψους 4.000,00 
€ ανά φοιτητή.

Οι χορηγίες του ιδιωτικού φορέα προς το ΠΜΣ προ-
έρχονται από δωρεά προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη της 
εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG Greece (TAP), η 
οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του αγωγού φυσικού 
αερίου που διατρέχει την Βόρειο Ελλάδα και θα μετα-
φέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής και 
Περιβαλλοντικής Επένδυσης της (SEI Program), και τις 
πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) στις 
περιοχές διέλευσης του αγωγού.

Με βάση την παρ.2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 
ποσοστό έως 30% των εισακτέων μπορεί να απαλλάσσε-
ται από τα τέλη φοίτησης. Κατά συνέπεια για το εν λόγω 
ΠΜΣ το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ-
φθεί από τα τέλη φοίτησης των υπολοίπων φοιτητών, τις 
χορηγίες του ιδιωτικού φορέα, τυχόν έσοδα από τον Π/Υ 
του ΠΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημο-
σίου φορέα, και πόρους από προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 12 
Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2023 - 2024. Ανά πενταετία η Σύγκλητος του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα αποφασίζει για 
τη συνέχιση του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 44 «Αξιολόγηση» του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 
θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Κοζάνη, 25 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 2293 (2) 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-

τος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 σημείο (ιε) σε 

συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α) και το άρ-
θρο 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019 
της συνέργειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις του κεφ. Δ΄(Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 
άρθρο 16 του ν. 4610/2019 ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019 «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης» .

4. Τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ άρθρο 14 (Ίδρυση Τμη-
μάτων) παρ. 1, του ν. 4610/τ.Α΄/2019 ΦΕΚ 70/7-5-2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης».

5. Το αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στο 
οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 Διαπιστωτική 
Πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με θητεία τριών 
(3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με 
αριθμ. 7/18-10-2019).
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7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της με αριθμό 97/
Γ01/09-10-2019.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
100/06-11-2019).

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως :

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

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

Άρθρο 2
Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

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

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

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

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

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-

λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων 

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

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

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

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

προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να 
είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επι-
βλέπων 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, κα-
θώς 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 επαρκής γνώσης της Αγγλικής 

γλώσσας
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πι-

στοποιητικά 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 κοι-
νού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προ-
σχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα, 
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

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

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

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

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

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

στ. Μεθοδολογία Έρευνας ("Research Methodology").
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ζ. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των 
Βασικών επιμέρους φάσεων/ σταδίων εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. Βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού 
("Gantt Chart").

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

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

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

Αλλαγή τίτλου ή γλώσσας
Αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή 

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

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:
α. Τα μέλη ΔΕΠ α΄ Βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου-

ρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
β. Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέ-

ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τις προβλέ-
ψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμ-
βανομένων 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.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-

μενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Δι-
ατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και τη συγγραφή της. Μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ α ́  βαθμίδας, 
αναπληρωτή και επίκουρου 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 αναγνωρισμέ-
να 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. Ο/Η 
Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και υπο-
στηρίζει την έρευνα του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα. 
Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία Επιβλέποντος και υπο-
ψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. 
Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας.

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

Δημοσιοποίηση εισακτέων
Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος 

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

3. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη
1. Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας είναι δυνατό να συνεργάζε-
ται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπερι-
λαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημί-
ας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με 
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπο-
νται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που 
καταρτίζεται και εγκρίνεται αρμοδίως.

2. Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας δύναται επίσης να συνεργάζεται 
με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά 
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κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση 
διατριβών με συνεπίβλεψη, υπό την προϋπόθεση ότι ένα 
τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα Τμήματα ή Σχολές 
είναι αυτοδύναμο/η. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπό-
νησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., πρέπει 
να προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 
παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Διαδικασία εκπόνησης 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε έτος πα-
ρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό 
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του 
διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και σχό-
λια επ΄ αυτού από τον/την επιβλέποντα/πουσα ή την 
τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται 
στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Η μη υποβολή 
έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση

Άρθρο 7
Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

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

θρου 40 του ν. 4485/2017), η διαδικασία εκπόνησης δι-
δακτορικής διατριβής δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα 
από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Συμ-
βουλευτικής 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 υπο-
ψηφίου την οποία αφού εγκρίνουν τα μέλη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής εισηγούνται στη Συνέλευση 
του Τμήματος για την έγκριση της. 

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

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

Άρθρο 8
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων 

Δικαιώματα/Παροχές
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 

υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες έχουν μέχρι πέντε (5) 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, 

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

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

ϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να 
υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προό-
δου της έρευνας 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 κατα-
χωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/
ας. Ο εβδομαδιαίος ενδεικτικός χρόνος παραμονής του 
στο Πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
αυτού είναι δεκαπέντε (15) ώρες ανά εβδομάδα κατα-
νεμημένες, κατά προτίμηση, σε τρεις (3) εργάσιμες ημέ-
ρες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να 
επικουρεί στη διδασκαλία μαθημάτων του γνωστικού 
αντικειμένου (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, 
εργασίες), μετά από απόφαση της Συνέλευσης συμμετέ-
χοντας αμισθί σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους 
ή /και των δύο (2) άλλων μελών της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Η τριμελής επιτροπή μπορεί να τροποποι-
ήσει την υποχρεωτική παρουσία στο πανεπιστήμιο για 
ερευνητικούς σκοπούς.

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

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη 
της Διδακτορικής Διατριβής 

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

α) Αποδεδειγμένη συμμετοχή με εργασία σε ένα (1) 
τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και πρακτικά,

β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προ-
έρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκυρα περιοδικά με 
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κριτές (τα οποία να ανήκουν σε ένα τουλάχιστον από τα 
αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης, π.χ. Scopus, 
Scimago Q1/Q2/Q3).

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Αν η τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.

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

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια 
από τον/την υποψήφιο διδάκτορα/ρισσα. Η διαδικα-
σία 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 εγκρί-
νει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη 
της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβου-
λευτικής 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 απο-
στείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τη διδακτορική 

διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής (κατόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν την ημερομηνία υποστήριξής της.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

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

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

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

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

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

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστι-
κής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της λει-
τουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών σε 
κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την δια-
σφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045010912190008*
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