
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους ιδρυθέντων 
και επανιδρυθέντων Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης.

2 Τροποποίηση της 11363/9-3-2019 (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/
29-3-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επι-
στημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. απόφ. 40/16 (1)
Χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδα-

κτικής επάρκειας στους αποφοίτους ιδρυθέντων 

και επανιδρυθέντων Προγραμμάτων Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/

2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

2. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018), όπου αναφέρεται ότι η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

4. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/58726/2577/01-07-2019 απόφαση 
της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής (αριθμ. συνεδριά-
σης 1-7-2019), που αφορά στην χορήγηση πιστοποίησης 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοί-
τους ιδρυθέντων και επανιδρυθέντων Προγραμμάτων  
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

5. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54408/3014/18-7-2018 (αριθμ. 76/
60/5-7-2018 συνεδρίαση) απόφαση της Συγκλήτου, η 
οποία είναι σχετική με το παραπάνω θέμα.

6. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54494/2376/10-06-2019 (αριθμ. 
7/14/06-06-2019 συνεδρίαση) απόφαση της Συγκλήτου 
που επικαιροποιεί την προηγούμενη απόφασή της.

7. Το αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54408/3014/4-7-2018 έγγρα-
φο της Διευθύντριας του Διακρατικού, Διαπανεπιστη-
μιακού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγικές, 
Διδακτικές και Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας Φιλο-
λογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola 
Benincasa Νάπολης, που αφορά στην πιστοποίηση της 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας αποφοίτων του 
παραπάνω Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

8. Το με ημερομηνία αποστολής 13-02-2017 έγγραφο 
της Προέδρου της ΕΕΕ, Μαρίας Δημάση (συνεδρίαση 
10-2-2017).

9. Το ΦΕΚ 1204/τ.Β΄/23-06-2015 ίδρυσης του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές 
και Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το ΦΕΚ 2930/τ.Β΄/20-07-2018 επανίδρυσης του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές 
και Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες» και το ΦΕΚ 3746/τ.Β΄/31-08-2018 έγκρισης 
του Κανονισμού του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

11. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54555/3030/18-7-2018 (αριθ. 75/
60/5-7-2018 συνεδρίαση) απόφαση, η οποία είναι σχε-
τική με το παραπάνω θέμα.

12. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54503/2380/12-06-2019 (αριθμ. 
6/14/06-06-2019 συνεδρίαση) απόφαση, που επικαιρο-
ποιεί την προηγούμενη απόφασή της.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το αριθμ. ΔΠΘ/ΤΕΕΠΗ/54537/1256/4-7-2018 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/54555/3030/4-7-2018) έγγραφο του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, που αφορά στην πιστοποίηση της 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας αποφοίτων του 
Π.Μ.Σ. του παραπάνω Τμήματος.

14. Το με ημερομηνία αποστολής 27-06-2017 έγγραφο 
της Προέδρου της ΕΕΕ, Μαρίας Δημάση (συνεδρίαση 
23-6-2017).

15. Το ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/25-10-2013 ίδρυσης του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε 
Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» και το 
ΦΕΚ 1578/τ.Β΄/28-7-2015 αντικατάστασης της υπουργι-
κής απόφασης σχετικά με το εν λόγω Π.Μ.Σ., καθώς και την 
επανίδρυση του ΦΕΚ 2603/τ.Β΄/04-07-2018 και τον κανο-
νισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ΦΕΚ 3318/τ.Β΄/10-08-2018.

16. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/48/10/07-03-2019 (αριθμ. 48/10/
07-03-2019 συνεδρίαση) απόφαση της Συγκλήτου, η 
οποία είναι σχετική με το παραπάνω θέμα.

17. Την ΔΠΘ/ΕΦ/33636/1227/12-2-2019 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/
33637/1310/12-2-2019) απόφαση της αριθμ. 4/19-1-2019 
συνεδρίασης της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή - Ψυχοπαιδαγω-
γική της Ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία 
με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που αφορά στην πιστο-
ποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας των 
αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.

18. Το ΦΕΚ 2197/τ.Β΄/15-06-2016 ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή - Ψυχο-
παιδαγωγική της Ένταξης».

19. Το ΦΕΚ 2083/τ.Β΄/7-6-2018 επανίδρυσης του 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγω-
γή - Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» και το ΦΕΚ 2379/
τ.Β΄/21-6-2018 έγκρισης του Κανονισμού του Δ.Π.Μ.Σ.

20. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53661/2954/18-7-2018 (αριθμ. 
73/60/5-7-2018 συνεδρίαση) απόφαση της Συγκλήτου 
σχετική με το παραπάνω θέμα.

21. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54509/2382/10-06-2019 (αριθμ. 
5/14/06-06-2019 συνεδρίαση) απόφαση της Συγκλήτου, 
που επικαιροποιεί την προηγούμενη απόφασή της.

22. Το αριθμ. ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/53655/1795/29-6-2018 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53661/2954/29-6-2018) έγγραφο του Τμή-
ματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, που αφορά στην πιστοποίηση της Παιδαγω-
γικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Π.Μ.Σ. 
του παραπάνω Τμήματος.

23. Το με ημερομηνία αποστολής 16-05-2017 έγγραφο 
της Προέδρου της ΕΕΕ, Μαρίας Δημάση (συνεδρίαση 
2-5-2017).

24. Το αριθμ. ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/58019/1906/27-06-2019 έγ-
γραφο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

25. Το αριθμ. ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/57973/1905/27-06-2019 έγ-
γραφο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

26. Το ΦΕΚ 1159/τ.Β΄/22-4-2016 ίδρυσης του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Η Διδακτική των Βιοεπιστημών».

27. Το ΦΕΚ 2245/τ.Β΄/15-06-2018 επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Διδακτική των Βιοεπιστημών» και το ΦΕΚ 2896/
τ.Β΄/19-7-2018 έγκρισης του κανονισμού του Π.Μ.Σ.

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

Να εγκρίνει τη χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτι-
κής επάρκειας στους αποφοίτους των ιδρυθέντων και 
επανιδρυθέντων Π.Μ.Σ. με τίτλο:

«Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές 
προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμή-
ματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεί-
νιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης.

«Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπο-
λιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

«Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή - Ψυχοπαιδα-
γωγική της Ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολο-
γίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργα-
σία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

«Διδακτική των Βιοεπιστημών» του Τμήματος Μορια-
κής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 4 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 22233 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 11363/9-3-2019 

(ΦΕΚ  1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης της Συ-

γκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκρι-

ση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-

σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων».   

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Συνεδρίαση 1068/27-6-2019, Θέμα 13ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Ιωαννίνοις» (Α΄ 267).
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5-6-2013).
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3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/
τ.Α΄/3-8-2018).

4. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017).

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄/16-7-2008).

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/
τ.Α΄/6-9-2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Το αριθμ. 22233/18-6-2019 έγγραφο της Πρυτα-
νείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρίαση 686/
5-6-2019) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, στην οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
11363/9-3-2019 (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επι-
στημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρίαση 1068/27-06-2019).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης της 11363/9-3-2019 
(ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», ως ακολούθως:

Τροποποίηση Κανονισμού 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Σκοπός, στόχος και φιλοσοφία του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή 
υψηλής ποιότητας και καινοτόμου επιστημονικής έρευ-
νας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να 
συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης. 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για 

το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πηγή ακαδημαϊκού κύρους 
και διεθνούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης και συμβάλλει 
στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής 
παραγωγής. 

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), (Doctor 
of Philosophy, Ph.D), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης 
και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στο χώρο των 
Επιστημών της Αγωγής. Οι σπουδές τρίτου κύκλου που 
θα ακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας στοχεύουν 
στην εμβάθυνση και διεύρυνση της επιστημονικής πε-
ριοχής στην οποία κινείται η διδακτορική διατριβή του 
και απαραιτήτως στην απόκτηση ευχέρειας χειρισμού 
ζητημάτων ερευνητικής μεθοδολογίας.

Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης είναι η προαγωγή της γνώσης,η ανάπτυξη της 
έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, συναφών επιστη-
μών και κλάδων, καθώς και η δημιουργία επιστημόνων, 
ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση 
της έρευνας και της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

Η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας και η ευχέρεια στη διατύπωση και 
ικανή τεκμηρίωση επιστημονικών θέσεων με αυστηρό-
τητα, συνέπεια και σαφήνεια, αποτελούν επιπλέον προϋ-
ποθέσεις τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διδακτορικών δι-
ατριβών στο Τμήμα και αφορά κυρίως στις διαδικασίες 
που πρέπει να τηρούνται. Περιγράφονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων και ορίζονται οι 
σχετικές με την εκπόνηση ακαδημαϊκές προϋποθέσεις 
και απαιτήσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 
Το επιστημονικό κύρος και η ποιότητα των διατριβών 
διασφαλίζεται από την καθοδήγηση του επιβλέποντος 
και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και 
από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή της διατριβής. 
Η εποπτεία για την τήρηση του Κανονισμού ανήκει στη 
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και έχει αυξημένες αρ-
μοδιότητες σε θέματα ουσίας και όσα δεν προβλέπονται 
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 2
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία του Προ-
γράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η Συνέλευση. 
Η Συνέλευση είναι αρμόδια για τον ορισμό Τριμελών 
Επιτροπών (Τ.Ε.) ανά κατηγορία αιτήσεων, των μελών 
των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Τ.Σ.Ε.) και 
των μελών των Εξεταστικών Επιτροπών των Διδακτο-
ρικών Διατριβών (Ε.Ε.Δ.Δ.), την απονομή διδακτορικών 
διπλωμάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέ-
πεται από επί μέρους διατάξεις. Η Τ.Ε. ανά κατηγορία 
αιτήσεων συστήνεται από τη Συνέλευση με βάση το 
άρθρο 38 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017)και 
ορίζεται στην πρώτη Συνέλευση του Τμήματος κάθε 
ακαδημαϊκού έτους.
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Άρθρο 3
Τυπικές προϋποθέσεις αποδοχής υποψήφιων 
διδακτόρων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχει: α) ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή παλαιότερου τίτλου Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή αναγνωρισμένου 
ως ισότιμου με τα παραπάνω διπλώματος της αλλοδα-
πής, ή Ενιαίου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου 
(integrated master) 90 Πιστωτικών Μονάδων ECTS, και 
β) ο απόφοιτος Α.Ε.Ι. τουλάχιστον πενταετούς κύκλου 
σπουδών 300 Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Η Τ.Ε. ανά 
κατηγορία αιτήσεων μπορεί, εάν το κρίνει απαραίτητο, 
να προτείνει την παρακολούθηση ενός αριθμού μαθη-
μάτων (έως 6) κατά περίπτωση, προκειμένου να γίνει 
αποδεκτή η έναρξη Διδακτορικής Διατριβής σε κάποιον 
υποψήφιο. Ο χρόνος παρακολούθησης των υποχρεωτι-
κών μαθημάτων δεν υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο 
για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

2. Ο τίτλος σπουδών θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
συναφής με κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος.

3. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτείται 
η αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή 
της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1 του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για υποψηφίους που 
δεν είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον από τα ανωτέρω πι-
στοποιητικά, ως απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η επι-
τυχία σε ειδική εξέταση αντίστοιχου επιπέδου, η οποία 
διοργανώνεται από την Τ.Ε. ανά κατηγορία αιτήσεων σε 
συνεργασία με διδάσκοντες ξένων γλωσσών του Ιδρύμα-
τος και του Τμήματος, πριν την διαδικασία επιλογής των 
υποψηφίων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α 
δηλώνει απαραίτητα στην αίτησή του τη γλώσσα στην 
οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

4. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περι-
λαμβάνει η αίτηση είναι τα εξής:

1. Αίτηση (βλ. Παράρτημα 1).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
5. Αντίγραφο αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Τίτλων 

Σπουδών.
6. Υποβολή τουλάχιστον δύο συστατικών επιστολών 

από διδάσκοντες Α.Ε.Ι. που έχουν παρακολουθήσει την 
ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία του υποψηφίου σε 
προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο (ή από ερευ-
νητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου).

7. Ερευνητική πρόταση, η οποία υποβάλλεται μετά 
από συνεννόηση1 με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που 
θα προταθεί ως επιβλέπων της διατριβής. Στο κείμενο 
της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνονται: (α) ο προτει-

1 Πριν την υποβολή της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος, ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
το οποίο καλύπτει επιστημονικά το γνωστικό αντικείμενο της προ-
τεινόμενης διατριβής. Το μέλος Δ.Ε.Π. ενημερώνει λεπτομερώς τον 
υποψήφιο για τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα και συνεργάζε-
ται με τον υποψήφιο για την ολοκλήρωση της πρότασής του.

νόμενος (ενδεικτικός) τίτλος της διατριβής, (β) η ικανή 
τεκμηρίωση της σημασίας και αναγκαιότητας της δι-
ατριβής, (γ) μια ενδεικτική ανασκόπηση της σχετικής 
με την προβληματική της διατριβής έγκριτης διεθνούς 
βιβλιογραφίας, (δ) η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδο-
λογία και η τεκμηρίωση της καταλληλότητας της,(ε) ένα 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την πορεία 
και ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, και στ) η 
γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Η ερευ-
νητική πρόταση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 
τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο ως επι-
βλέποντα καθηγητή.

8. Το Τμήμα προκηρύσσει συγκεκριμένο αριθμό θέσε-
ων υποψήφιων διδακτόρων κατά τη λήξη του εαρινού 
εξαμήνου. Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων δημοσιοποιείται με ανάρτηση στους διαδι-
κτυακούς τόπους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και ζητείται η προσκόμιση των στοιχείων και 
δικαιολογητικών της παραγράφου 4.

Άρθρο 4
Σύνθεση και καθήκοντα 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
και Υποψηφίου Διδάκτορα

1. Κάθε Τ.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις της αντίστοιχης κατη-
γορίας και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους 
υποψηφίους σε συνέντευξη.

Η επιτροπή υποβάλλει 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, εφό-
σον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συ-
νέλευση του Τμήματος συνεκτιμά τη γνώμη του προτει-
νόμενου επιβλέποντος και την πρόταση της επιτροπής 
και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του 
υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα 
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής που μπορεί να 
είναι ελληνικά ή αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά.

2. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 
τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
καθηγητή του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, 
μετά από θετική εισήγηση των Τ.Ε. ανά κατηγορία αι-
τήσεων, αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα και 
μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος την επίβλεψη της διδακτορι-
κής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτρο-
πή (Τ.Σ.Ε.), με αρμοδιότητα να πλαισιώνει την εκπόνηση 
και συγγραφή της.

3. Στην Τ.Σ.Ε. μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο 
ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου-
ρου από το Τμήμα, το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων 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 δι-
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ατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή πρέπει να μετέχει 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπλη-
ρωτή και επίκουρου από το Τμήμα. Η Τ.Σ.Ε. πρέπει να 
συγκροτείται το πολύ ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά 
την επιλογή του υποψηφίου. Στην ίδια προθεσμία (ένα 
ημερολογιακό έτος μετά την επιλογή του υποψηφίου), 
ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 
καθηγητή το θέμα της διατριβής του. Μόνο μετά τη συ-
γκρότηση Τ.Σ.Ε. αποκτάται η ιδιότητα του υποψήφιου 
διδάκτορα στον αιτούντα την εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής.

4. Τα μέλη της Τ.Σ.Ε. πρέπει να έχουν επιστημονική ειδι-
κότητα (βάσει ΦΕΚ ή ερευνητικού έργου) σχετική με την 
περιοχή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί 
τη διατριβή του.

5. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη 
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτι-
κών επιτροπών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

6. Ο υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.), κάθε έτος και σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την συμπλή-
ρωση του έτους, παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της 
Τ.Σ.Ε. και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 
(έκθεση προόδου) σχετικά με την πρόοδο της διδακτορι-
κής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς 
και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμε-
λή επιτροπή, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του 
υποψηφίου. Ο επιβλέπων με βάση την αξιολόγηση του 
υπομνήματος και της παρουσίασης του Υ.Δ., εισηγείται 
εγγράφως επί του υπομνήματος για την έγκριση ή όχι 
της έκθεσης προόδου του Υ.Δ. και παρουσιάζει συνο-
πτικά την πρόοδο του υποψηφίου στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Αν δεν υπάρχει θετική εισήγηση, ο Υ.Δ. υπο-
χρεούται να υποβάλει νέο υπόμνημα εντός ενός έτους, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τ.Σ.Ε. Αρνητική εισήγηση 
για δεύτερη φορά συνεπάγεται διακοπή της Δ.Δ. Κάθε 
αναλυτικό υπόμνημα του Υ.Δ. πρέπει να έχει χρονική 
διαφορά τουλάχιστον 12 μηνών από το επόμενο.

7. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να εργάζεται 
υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του επιβλέποντος και 
να τηρεί αρχείο των εργασιών του.

8. Τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν στο αντι-
κείμενο της ερευνητικής εργασίας, όπως αυτή διεξάγεται 
από την αρχή και μέχρι την ολοκλήρωσή της, αποτελούν 
συνιδιοκτησία της μονάδας όπου διεξάγεται η έρευνα 
(Εργαστήριο/Τομέας/Τμήμα) και του Υ.Δ. Κάθε ερευνητι-
κή δραστηριότητα που διεξάγεται στο Τμήμα υπόκειται 
στον Κώδικα Δεοντολογίας Ερευνών και αρμόδια για την 
τήρησή του είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος.

9. Όταν διαπιστωθεί απροθυμία του υποψηφίου, αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση ή προκύψουν άλλοι λόγοι, 
η Τ.Σ.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον υποψήφιο για το πρό-
βλημα, του δίνει εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου 
να συμμορφωθεί, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότε-
ρο του ενός μήνα αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

δύο μήνες, και εάν διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται, 
αιτείται τη διακοπή εκπονήσεως της Δ.Δ., με έγγραφο 
της προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εκπόνηση της 
διατριβής διακόπτεται επίσης και μετά από αίτηση του 
υποψηφίου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της Διατριβής - 
προαπαιτούμενα για την υποστήριξή της

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Στην περίπτωση που ζητηθεί από τον Υ.Δ. να πα-
ρακολουθήσει μαθήματα (έως 6) που διδάσκονται σε 
Π.Μ.Σ., ο Υ.Δ. είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει το 
πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και να εξεταστεί με επιτυχία σε 
αυτά, εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων μετά τη σχετική 
απόφαση για παρακολούθηση μαθημάτων. Η επιτυχής 
εξέταση πιστοποιείται από τη Συνέλευση με την προ-
σκόμιση βεβαίωσης επιτυχίας από τους διδάσκοντες ή 
τους υπεύθυνους των μαθημάτων.

3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
Οι Υ.Δ. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από 
την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις πα-
ροχές που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις.

4. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ. δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά 
έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. (πλέον των 
περιόδων που ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιολογημέ-
να απουσιάζει από το πρόγραμμα λόγω ασθενείας και 
εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη 
Συνέλευση). Για τη συνέχιση της εκπόνησης της διδακτο-
ρικής διατριβής μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών 
απαιτείται ειδική αιτιολόγηση και εισήγηση από την Τ.Σ.Ε. 
στη Συνέλευση, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος 
που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε 
δύο (2) το πολύ επιπλέον έτη.

5. Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να αιτηθεί 
αναστολή σπουδών μία (1) φορά κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. Η Συνέ-
λευση κρίνει τη σημασία των λόγων της αιτούμενης 
αναστολής και εφόσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος 
μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό 
διάστημα αναστολής, αλλά σύμφωνα με τους τότε ισχύ-
οντες όρους.

6. Η εκπόνηση της διατριβής ολοκληρώνεται με τη 
συγγραφή του κειμένου της διδακτορικής διατριβής. 
Η διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 
κείμενο περιλαμβάνει σύντομη περίληψη (~1.500 λέξε-
ων) στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα συγ-
γραφής της διδακτορικής διατριβής και στα αγγλικά, 
γαλλικά ή γερμανικά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική 
γλώσσα και τα μέλη της τριμελούς και επταμελούς εξε-
ταστικής επιτροπής να είναι σε θέση να ελέγξουν και να 
κρίνουν το περιεχόμενό της.
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Άρθρο 6
Ευθύνες του επιβλέποντα καθηγητή και
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Κατά την εκπόνηση της Δ.Δ. κεντρικό ρόλο έχει ο 
Επιβλέπων Καθηγητής και τα μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, αλλά ο Υ.Δ. φέρει την τελική 
ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής. Ο 
μέγιστος αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που μπορεί 
να αναλάβει ταυτόχρονα κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί 
να ξεπερνά τις επτά (7) διδακτορικές διατριβές. Υποψή-
φιος διδάκτορας στον οποίο έχει δοθεί το δικαίωμα της 
συγγραφής δεν προσμετράται στο μέγιστο αριθμό Υ.Δ. 
υπό επίβλεψη.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται:
(α) να συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα,
(β) να συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε θέ-

ματα ερευνητικού σχεδιασμού,
(γ) να σχολιάζει τις εκθέσεις του υποψήφιου διδάκτορα 

που σχετίζονται με την εκπόνηση της Δ.Δ,
(δ) να ελέγχει αν η Δ.Δ. πληροί τα ορισθέντα κριτήρια, 

όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο,
(ε) να ελέγχει αν ο υποψήφιος διδάκτορας παίρνει μέ-

ρος και παρουσιάζει την εργασία του στις επιστημονικές 
συναντήσεις που οργανώνονται από το Τμήμα, καθώς 
επίσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του στα ερευ-
νητικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα,

(στ) να συνεργάζεται με τον Υ.Δ., ώστε αυτός να κα-
ταθέσει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών ορίων.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα

Ο Υ.Δ. έχει προσωπική ευθύνη για την πρόοδο της δι-
ατριβής. Ο Υ.Δ. υποχρεούται:

(α) να διατυπώνει το θέμα της έρευνας του σε συνεν-
νόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή,

(β) να καταθέτει την αρχική πρόταση για τη διδακτορι-
κή έρευνα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. 
Η πρόταση πρέπει να έχει τη συναίνεση του επιβλέποντα 
καθηγητή,

(γ) να επιδιώκει συναντήσεις με τον επιβλέποντα κα-
θηγητή,

(δ) να παρουσιάζει την εργασία του στα άλλα δύο μέλη 
της τριμελούς επιτροπής και να τους παρέχει γραπτές 
επεξηγήσεις εφόσον του ζητούνται,

(ε) να συμμετέχει στα σεμινάρια του Τμήματος, παρου-
σιάζοντας την πορεία εκπόνησης της διατριβής,

(στ) να συμμετέχει στις επιτηρήσεις των εξετάσεων και 
να προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο,

(ζ) να ανανεώνει την εγγραφή του κάθε ακαδημαϊκό 
έτος στη Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνοντας για 
τα ακριβή και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήμα-
τος μαζί του,

(η) να μεριμνά για την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσε-
ων προόδου,

(θ) να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και να 
επιδιώκει τη διεθνοποίηση και αναγνώριση της διδα-
κτορικής έρευνας με δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 8
Διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα

Η διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα είναι δυνατή με 
απόφαση της Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη ει-
σήγηση της Τ.Σ.Ε. Μεταξύ των λόγων της διαγραφής (και 
εκτός όσων προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις) περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

(α) η υιοθέτηση πρακτικών πλαγιαρισμού και γενικώς 
αθέμιτων ακαδημαϊκών πρακτικών,

(β) ενέργειες του υποψηφίου, οι οποίες εκθέτουν και 
ζημιώνουν το Τμήμα ή/και το Πανεπιστήμιο,

(γ) μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως 
αυτές περιγράφονται στον κάθε φορά ισχύοντα Κανο-
νισμό Διδακτορικών Σπουδών,

(δ) ανεπαρκής πρόοδος του υποψήφιου διδάκτορα, 
η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς 
αρνητικές εκθέσεις προόδου,

(ε) υποβολή αίτησης διαγραφής από τον υποψήφιο 
διδάκτορα.

Άρθρο 9
Πλαγιαρισμός

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να εφαρμό-
ζει ορθές ακαδημαϊκές πρακτικές στο επιστημονικό 
του έργο. Πρακτικές πλαγιαρισμού συνιστούν σοβαρό 
ακαδημαϊκό παράπτωμα και εφόσον τεκμηριωθούν επι-
τρέπουν στη Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Δεοντολογίας (και ανεξάρτητα από τη άποψη 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) τη διαγραφή 
του φοιτητή.

Άρθρο 10
Αλλαγή θέματος/τίτλου Διδακτορικής Διατριβής, 
διακοπή συνεργασίας και αλλαγή επιβλέποντα

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις του επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις 
και ύστερα από αίτηση του Υ.Δ., είναι δυνατό να εγκρί-
νει την ανάληψη της επίβλεψης σε ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τ.Σ.Ε., ακόμη και καθ’ υπέρβαση του 
μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί 
να επιβλέπεται για τον κάθε επιβλέποντα. Αν ο αρχικός 
επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συ-
νταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος 
των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, ο δε 
τίτλος απονέμεται από το Τμήμα (και Α.Ε.Ι.) εκκίνησης 
της διδακτορικής διατριβής.

2. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της Δ.Δ., 
χωρίς αλλαγή της Τ.Σ.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δώδεκα (12) μηνών από την κατάθεση του θέματος στη 
Γραμματεία του Τμήματος. Για την ανάγκη αλλαγής του 
θέματος αποφασίζει η Συνέλευση μετά από αίτηση του 
επιβλέποντος και εισήγηση της Τ.Ε. που εισηγήθηκε την 
εκπόνηση της Δ.Δ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται 
οι λόγοι για τους οποίους αιτείται ο υποψήφιος την αλ-
λαγή του θέματος και να συνοδεύεται από τη συναίνεση 
του επιβλέποντος.

3. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να 
αλλάξει μέχρι και πριν τη χορήγηση άδειας συγγραφής 
στον Υ.Δ., μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε., με αιτι-
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ολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος στη Συνέλευση. 
Η αλλαγή τίτλου μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι 
αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενο της Δ.Δ. και 
χωρίς ουσιαστική μεταβολή του θέματος της Δ.Δ. Για την 
αλλαγή του τίτλου απαιτείται η έγκριση της Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 
και απονομή τίτλου

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Δ.Δ., η Τ.Σ.Ε. 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

1. Για την άδεια συγγραφής της Δ.Δ., απαιτείται έκθεση 
της Τ.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη. Η Τ.Σ.Ε. μπο-
ρεί να ζητήσει από τον υποψήφιο δημόσια παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της διδακτορικής έρευνας, προκει-
μένου να εγκρίνει την άδεια της συγγραφής. Η έκθεση 
μπορεί να συνυποβληθεί συγχρόνως με την τελευταία 
ετήσια έκθεση προόδου του Υ.Δ.

2. Όταν η Τ.Σ.Ε. λάβει την πρώτη ολοκληρωμένη έκδο-
ση της διδακτορικής διατριβής, συντάσσει, σε διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, αναλυτική ειση-
γητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του 
Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση της Δ.Δ.

3. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα 
μέλη της Τ.Σ.Ε., εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυ-
τής, τα οποία, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κρι-
τήρια της ενότητας 5.3, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη, που πληρούν επίσης τα κριτήρια της ενότητας 5.3. 
Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής 
πρέπει να προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Κέ-
ντρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.3. Της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής προεδρεύει ο επι-
βλέπων της Δ.Δ.

4. Η Δ.Δ. υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. Η δημό-
σια υποστήριξη θα πρέπει να ανακοινωθεί απαραιτήτως 
στον διαδικτυακό τόπο και με σχετικές αναρτήσεις στους 
χώρους του Τμήματος τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν 
τη δημόσια υποστήριξη, με ευθύνη του επιβλέποντος. 
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. Ο υποψήφι-
ος υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία κρίνει το 
επιστημονικό περιεχόμενο, την πρωτοτυπία της διατρι-
βής, καθώς και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. 
Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς 
την παρουσία τρίτων, αξιολογεί την εργασία ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα και τη συμβολή της στην 
επιστήμη και εγκρίνει (ή απορρίπτει), με πλειοψηφία πέ-
ντε (5) τουλάχιστον μελών της. Με την ίδια πλειοψηφία 
αξιολογείται η εγκριθείσα διατριβή με βάση την κλίμακα 
«Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Τα αφυπηρετήσαντα 
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που 
έχουν αντικατασταθεί, δύνανται να παρίστανται στη συ-
νεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατόπιν ακολουθεί η 
πρόσκληση του υποψηφίου από τον προεδρεύοντα της 
εξεταστικής επιτροπής και η ανακοίνωση της απόφασης 
της επιτροπής.

5. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή υπογράφει πρα-
κτικό, στο οποίο αναφέρονται τα σχετικά με την πρω-
τοτυπία και τη συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη 
θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική κρίση 
της εξεταστικής επιτροπής.

6. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του τις παρατηρήσεις της επταμελούς εξεταστι-
κής επιτροπής και κάνει όποιες διορθώσεις, προσθήκες 
και αλλαγές απαιτούνται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των έξι (6) μηνών μετά τη δημόσια υποστήριξη. Ο έλεγ-
χος της τελικής έκδοσης της διδακτορικής διατριβής 
γίνεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος και ενημερώνει 
σχετικά και εγγράφως τη Συνέλευση.

7. Εφόσον έχει εγκριθεί η Δ.Δ., ο Υ.Δ. υποχρεούται για 
την κατάθεση ενός αντιτύπου της Δ.Δ. σε έντυπη, και σε 
ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, 
η οποία με τη σειρά της ελέγχει ότι ο Υ.Δ. δεν έχει οφειλές 
προς αυτήν. Επίσης, ο Υ.Δ. υποχρεούται για την κατάθεση 
ενός αντιτύπου της Δ.Δ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή, καθώς και του Απογραφικού Δελτίου του Εθνικού Αρ-
χείου Διδακτορικών Διατριβών στη Γραμματεία του Τμή-
ματος. Η Γραμματεία οφείλει να αποστείλει τα παραπάνω 
έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημε-
ρών. Στην περίπτωση που ολοκληρωθούν οι ανωτέρω 
ενέργειες (και μόνο τότε) ο Υ.Δ. δύναται να παραλάβει 
μετά από αίτηση του βεβαίωση περάτωσης διδακτορικών 
σπουδών. Ως ημερομηνία περάτωσης των διδακτορικών 
σπουδών ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης της Δ.Δ.

8. Η επίσημη αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτο-
ρα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με βάση το 
πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και την 
εισήγηση του επιβλέποντος. Η τελετή ορκωμοσίας και 
καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού 
Διπλώματος, ακολουθεί τις σχετικές αποφάσεις της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με ευθύνη της Συνέλευσης του Τμήματος, σε διά-
στημα έξι μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, όλοι οι υφιστάμενοι Υ.Δ. του Τμή-
ματος (και το διδακτορικό τους έργο), πρέπει να εναρ-
μονιστούν με τον παρόντα κανονισμό, διευθετώντας τις 
εκκρεμότητες που μπορεί να απορρέουν από την εφαρ-
μογή του. Όσοι Υ.Δ. έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υποχρεούνται για 
την ολοκλήρωση της σε διάστημα δύο (2) ετών από την 
έγκριση του παρόντος Κανονισμού από τη Συνέλευση.

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις αρμοδίων ορ-
γάνων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
εφόσον δεν προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 9 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ    
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2019-07-26T20:59:41+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




