E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.08.24 18:31:27
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

35523

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22229
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συνεδρίαση 1090/20-07-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).
3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
4. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του
ν. 4452/2017 (Α’ 17).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
6. Την υπ’αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α’ 148).
8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
10. Το έγγραφο Πρυτανείας υπ’ αρ. 22229/13-7-2020
του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην έγκριση του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του εν λόγω Τμήματος.
11. Την υπ’ αρ. 787/19-6-1997 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το από
9-1-2002 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 314/15-3-2002) «Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος,
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Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο
“Επιστήμες της Αγωγής”».
12. Την υπ’ αρ. 1044/3/8-3-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 1115) «Έγκριση
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος,
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α΄
142), περί μετονομασίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Φιλοσοφίας.
14. Την υπ’ αρ. 1069/18-7-2019 (Β’ 3545) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περί μετονομασίας του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τομέα Ιστορίας της
Φιλοσοφίας και Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αντιστοίχως.
15. Την υπ’ αρ. 440/24-6-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφική Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία εγκρίθηκε ο
νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
(Κ.Δ.Σ) του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ν. 4559/2018,
Α’ 142)
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
1. Στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνεται και λειτουργεί
νέο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.). Ο
τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
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(Ph.D.). Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.)
του Τμήματος αποσκοπεί στην προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και την ενίσχυση
της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος.
2. Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διέπονται από τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών (Κ.Δ.Σ.). Οι διατάξεις του παρόντος Κ.Δ.Σ., αφενός, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτορικές σπουδές και, αφετέρου, ενσωματώνουν τις σχετικές
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος Φιλοσοφίας. Ο παρών Κ.Δ.Σ. αποσκοπεί στην εξασφάλιση
υψηλής επιστημονικής αξίας διδακτορικών διατριβών
και αφορά κυρίως στις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται για τον σκοπό αυτό. Η εποπτεία για την τήρηση
του Κ.Δ.Σ. ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία
έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε ζητήματα επιστημονικής εγκυρότητας καθώς και σε όσα δεν προβλέπονται
από τον παρόντα Κ.Δ.Σ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και σκοπός του Π.Δ.Σ.
1. Αντικείμενο του Π.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας
είναι η διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο των γνωστικών
αντικειμένων, τα οποία θεραπεύει ερευνητικά και διδακτικά το Τμήμα. Οι διδακτορικές σπουδές συνιστούν
αδιαμφισβήτητη πηγή ακαδημαϊκού κύρους και ευρείας
ακαδημαϊκής αναγνώρισης του διδακτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται εντός του Τμήματος Φιλοσοφίας ήδη από τα προγενέστερα στάδια ακαδημαϊκών
σπουδών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της
ερευνητικής του δραστηριότητας και την ενδυνάμωση
της επιστημονικής του ταυτότητας.
2. Σκοπός του Π.Δ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων
και ερευνητών κατόχων διδακτορικού διπλώματος, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της αυτοδύναμης και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα ποικίλα
γνωστικά πεδία που καλύπτει, αφενός, ο Τομέας Ιστορίας
της Φιλοσοφίας και, αφετέρου, ο Τομέας Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας.
Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης του Π.Δ.Σ.
Αρμόδιο όργανο διοίκησης του Π.Δ.Σ. είναι η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας. Ειδικότερα, η Συνέλευση:
• Ορίζει τριμελείς επιτροπές ανά κατηγορία αιτήσεων
υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 38 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
• Ορίζει τους επιβλέποντες καθηγητές, τα μέλη των
τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των επταμελών
εξεταστικών επιτροπών για την κρίση των διδακτορικών
διατριβών.
• Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων.
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• Εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήματα για αλλαγή του θέματος της Δ.Δ.
• Εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήματα για παράταση ή αναστολή των διδακτορικών σπουδών.
• Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση εκπόνησης
και συγγραφής της διατριβής προκειμένου να απονεμηθεί στον υποψήφιο/στην υποψήφια το διδακτορικό
δίπλωμα.
• Αναγορεύει τον υποψήφιο/την υποψήφια σε διδάκτορα και απονέμει το διδακτορικό δίπλωμα, με βάση
το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής.
• Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
παρόντος Κανονισμού.
• Υποβάλλει στη Σύγκλητο προτάσεις για τροποποίηση
ή αναθεώρηση του Π.Δ.Σ.
• Είναι αρμόδια για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται
από επιμέρους διατάξεις.
Άρθρο 4
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (δ.δ.)
Η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιοποιείται στον
ημερήσιο Τύπο και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Στην
πρόσκληση αναφέρονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αποδοχής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων,
τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισμού. Οι ημερομηνίες, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να τροποποιούνται για
λόγους ανώτερης βίας ή έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 5
Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις
αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων
1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
• να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες
απαιτείται επιπροσθέτως το προβλεπόμενο από τον
νόμο πιστοποιητικό ελληνομάθειας,
• να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη φιλοσοφία ή στις επιστήμες της αγωγής ή
στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές εν γένει,
από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος
σπουδών θα πρέπει να είναι συναφής σε κάποιο από τα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος,
• να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού
γνώσης μίας διεθνούς γλώσσας. Η επάρκεια της ξένης
γλώσσας πιστοποιείται από την υποβολή αντίστοιχου
αναγνωρισμένου τίτλου γλωσσομάθειας,
• να έχουν, σε κάθε περίπτωση, επαρκή γνώση της
γλώσσας στην οποία έχουν συγγραφεί οι πηγές ή το
σημαντικότερο μέρος της σχετικής με το θέμα της Δ.Δ.
βιβλιογραφίας.
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2. Η κατάθεση υποψηφιοτήτων για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνεται μία φορά το
χρόνο, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος, σε
ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται
στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος.
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος
Φιλοσοφίας:
• Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Δ.Σ. (χορηγείται από
τη Γραμματεία). Στην εν λόγω αίτηση αναγράφονται το
πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης
και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής
διατριβής.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφα πτυχίου και διπλώματος μεταπτυχιακών
σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ.
• Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
• Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας .
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
• Δύο συστατικές επιστολές από μέλος ΔΕΠ ή αντίστοιχους ερευνητές, σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που υπογράφει την επιστολή.
• Ερευνητική πρόταση. Η ερευνητική πρόταση δύναται
να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα). Η έκτασή της πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 2.500 και των
3.500 λέξεων. Στην ερευνητική πρόταση τεκμηριώνεται η
σημασία τη ς ερευνητικής ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, επιχειρείται μια συνοπτική ανασκόπηση της
οικείας βιβλιογραφίας και περιγράφεται η προτεινόμενη
ερευνητική μεθοδολογία. Απαιτείται δε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας. Η πρόταση υπογράφεται
από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο ως
επιβλέποντα καθηγητή.
Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας ελέγχει τις
αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων
από πλευράς τυπικότητας και πληρότητας σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό. Οι
φάκελοι υποψηφιοτήτων διαβιβάζονται στη Συνέλευση
του Τμήματος, η οποία, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, ορίζει μια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ανά κατηγορία αιτήσεων. Η τριμελής επιτροπή
αξιολόγησης εξετάζει της αντίστοιχες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψήφιους
σε συνέντευξη. Κατόπιν, αυτή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση, στην οποία αναφέρει τους
λόγους για τους οποίους η υποψηφιότητα πρέπει να
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γίνει ή να μη γίνει δεκτή, καθώς και τον προτεινόμενο
επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον δεν έχει προταθεί από
τον υποψήφιο.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη
της τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος καθηγητή, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και
καταλήγει στην αιτιολογημένη έγκριση ή απόρριψη της
αίτησης του υποψήφιου. Με απόφαση της Συνέλευσης
συστήνεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή του
υποψηφίου διδάκτορα και εγκρίνεται το θέμα της υπό
εκπόνηση Δ.Δ. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των αντίστοιχων επιβλεπόντων και των μελών των
τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, ο τίτλος της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και μία σύντομη
περίληψή της αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος Φιλοσοφίας στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα (άρθρο 39, παρ. 4, ν. 4485/2017).
Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής (δ.δ.)
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής έχουν
καθηγητές ή ερευνητές, των οποίων η ιδιότητα ή βαθμίδα επιτρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
την επίβλεψη Δ.Δ. σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με
εκείνα που θεραπεύει το Τμήμα Φιλοσοφίας.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει, άμα τη εγκρίσει της αίτησης του υποψηφίου, στον προτεινόμενο
επιβλέποντα την επίβλεψη της Δ.Δ., σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, και ορίζει
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, μετά από πρόταση
του επιβλέποντα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην τριμελή συμβουλευτική
επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη
μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή από το Τμήμα, το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή
ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών
ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο
με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Μόνο μετά τη
συγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
αποκτάται η ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα από τον
αιτούντα την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
3. Αν ο αρχικός επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων ή συνταξιοδοτηθεί συνεχίζει να τελεί χρέη
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, ενώ ο τίτλος διδακτορικών σπουδών απονέμεται
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο οποίο ανήκει το
Τμήμα Φιλοσοφίας.
4. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής δύναται να αλλάξει μετά από γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι λόγοι
που δικαιολογούν το αίτημα για αλλαγή θέματος μπορεί
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να σχετίζονται με την ανάγκη αντικατάστασης του επιβλέποντα καθηγητή ή με τεκμηριωμένες δυσκολίες σε
σχέση π.χ. με την εύρεση δείγματος ή την εξασφάλιση
των απαραίτητων αδειών για τη διεξαγωγή της έρευνας.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις επιβλέποντα καθηγητή
της διδακτορικής διατριβής (δ.δ.)
1. Ο επιβλέπων καθηγητής κατέχει κεντρικό ρόλο στην
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και, μαζί με τα
άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, οφείλει να συμβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωση της
διδακτορικής έρευνας. Ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών που μπορεί να αναλάβει ταυτοχρόνως
ένας επιβλέπων καθηγητής είναι οκτώ (8). Επιβλέπων,
του οποίου ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της
διδακτορικής του διατριβής για δύο συνεχόμενες φορές,
αποκτά το δικαίωμα να υπερβεί τον καθορισμένο αριθμό
(8) υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέψει, σε
κάθε περίπτωση, όμως, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να
υπερβεί τους δέκα (10).
2. Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να:
• συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά
διαστήματα,
• συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή
των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην έρευνά του,
• δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στον σχεδιασμό
του ερευνητικού προγράμματος,
• ελέγχει την πληρότητα της διδακτορικής διατριβής
ως προς τα ορισθέντα κριτήρια του παρόντος κανονισμού,
• ελέγχει για το αν ο υποψήφιος διδάκτορας παίρνει
μέρος και παρουσιάζει την έρευνά του στις επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα
Φιλοσοφίας, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή του
στα φροντιστήρια και στα ερευνητικά σεμινάρια του
Τμήματος,
• υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση
την αξιολόγηση του υπομνήματος που υποχρεούται να
καταθέτει περί τα τέλη του ακαδημαϊκού έτους ο υποψήφιος διδάκτωρ, εισήγηση επί του υπομνήματος για την
έγκριση ή όχι της έκθεσης προόδου του υποψηφίου διδάκτορα στη Γραμματεία του Τμήματος. Αν δεν υπάρχει
θετική εισήγηση, ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται
να υποβάλει νέο υπόμνημα εντός ενός έτους συμμορφούμενος με τις υποδείξεις της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής,
• μεριμνά για την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής - εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο επιβλέπων καθηγητής
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ισχύων
νόμος, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα
και σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος,
διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμα και καθ’ υπέρβαση
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του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με
τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
υποψηφίου διδάκτορα
1. Ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται:
• να ορίζει το θέμα της έρευνάς του σε συνεννόηση με
τον επιβλέποντα καθηγητή,
• να επιδιώκει τακτικές συναντήσεις εργασίας με τον
επιβλέποντα καθηγητή,
• να συζητά για την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη
της τριμελούς επιτροπής και να τους παρέχει γραπτές
επεξηγήσεις, εφόσον του ζητούνται,
• να συμμετέχει στα σεμινάρια και τις λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος παρουσιάζοντας
την πορεία εκπόνησης της διδακτορικής του έρευνας,
• να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής, ή την αγγλική, στην
περίπτωση που η χρήση της εγκριθεί από τη Συνέλευση
του Τμήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τους
ημεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
διδάκτορες,
• να τηρεί απαρέγκλιτα και σχολαστικά τους διεθνείς
ακαδημαϊκούς κανόνες για την αποφυγή λογοκλοπής
και το σύνολο των κανόνων δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα,
• να συμμετέχει υποχρεωτικά σε επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου,
• να υποβάλλει υπόμνημα στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής
διατριβής μία φορά ετησίως κατά τη λήξη τέλος του
ακαδημαϊκού έτους. Στο υπόμνημα θα πρέπει να αναφέρεται η πρόοδος στην εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής σε σύγκριση με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που είχαν υποβληθεί αρχικά με την αίτησή του.
Θα πρέπει να περιγράφονται με σαφή τρόπο οι στόχοι
που έχουν επιτευχθεί και η πρόοδος που έχει σημειωθεί
σε σχέση με το προηγούμενο έτος/τα προηγούμενα έτη,
από τη σκοπιά της θεωρητικής πλαισίωσης, του μεθοδολογικού σχεδιασμού, της συλλογής δεδομένων και την
ανάλυση των ευρημάτων. Το υπόμνημα κατατίθεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και συνυπογράφεται από όλα
τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Αντίγραφο του υπομνήματος και σχόλια επ’ αυτού από τον
επιβλέποντα καθηγητή ή/και των μελών της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και έκθεση προόδου
συντασσόμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
• να υποβάλει, άμα τη καταθέσει της διδακτορικής
διατριβής, υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας κατά την έρευνα και τη συγγραφή
της διδακτορικής διατριβής, σεβασμού των πνευματικών
δικαιωμάτων και μη λογοκλοπής,
• να ανανεώνει την εγγραφή του ανά ακαδημαϊκό έτος,
έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος,
ενημερώνοντας για τα ακριβή και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του,
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• να παρουσιάζει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα
καθηγητή, τα στάδια της ερευνητικής του/της εργασίας
σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το Τμήμα ή
τα οικεία Τμήματα για τον σκοπό αυτό,
• να συμμετέχει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα,
σε επιστημονικά συνέδρια και να επιδιώκει τη διεθνή
διάχυση και την ευρεία αναγνώριση της έρευνάς του με
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα
κριτών.
2. Σε περίπτωση που υποψήφιος διδάκτωρ δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές αναφέρονται
στο παρόν άρθρο, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δύναται να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος την
αφαίρεση της ιδιότητας του υποψηφίου διδάκτορα. Η
Συνέλευση του Τμήματος είναι υπεύθυνη για την τελική
εκτίμηση και λήψη αποφάσεων για πιθανή επιβολή ποινών ή πειθαρχικό έλεγχο.
3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5)
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Άρθρο 10
Χρονική διάρκεια εκπόνησης και γλώσσα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής αλλαγή θέματος/τίτλου της διδακτορικής
διατριβής
1. Με την εγγραφή του, ο υποψήφιος διδάκτωρ αποδέχεται το καθεστώς της πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός
χρόνος εκπόνησης υπολογίζεται από την ημέρα ορισμού
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι την ημέρα υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής. Ο χρόνος
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από τρία (3) ημερολογιακά έτη και μεγαλύτερος από έξι (6) ημερολογιακά έτη, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει κάνει χρήση μίας
περιόδου αναστολής ή/και παράτασης.
2. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής ολοκληρώνεται με τη συγγραφή του κειμένου της διδακτορικής
διατριβής. Η διατριβή γράφεται στην ελληνική γλώσσα,
ενώ το κείμενο περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στην
αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής της
διδακτορικής διατριβής στην αγγλική ή σε μια από τις
άλλες διεθνείς γλώσσες της επιστημονικής κοινότητας.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο
σώμα της διατριβής εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
να είναι σε θέση να ελέγξουν και να αξιολογήσουν το
περιεχόμενό της.
3. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της διδακτορικής διατριβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την αρχική κατάθεση του θέματός της στη
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Γραμματεία του Τμήματος. Η αλλαγή αυτή είναι δυνατή
μετά από αίτηση του υποψήφιου διδάσκοντα και εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
4. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να
αλλάξει μέχρι και την πριν τη χορήγηση άδεις συγγραφής της στον υποψήφιο διδάκτορα, με αιτιολογημένη
εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η
αλλαγή αυτή είναι δυνατή υπό τον όρο ότι δεν επιφέρει
ουσιαστική μεταβολή του θέματος και του περιεχομένου
της διδακτορικής διατριβής.
5. Ο υποψήφιος διδάκτωρ που υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό όριο κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής
χωρίς την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή χάνει το
δικαίωμα κατάθεσής της.
Άρθρο 11
Παράταση/αναστολή
των διδακτορικών σπουδών
1. Για σοβαρούς λόγους όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι και στράτευση, ο υποψήφιος έχει τη
δυνατότητα να αιτηθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το αίτημα για παράταση πρέπει να διατυπωθεί
γραπτώς, αιτιολογημένα και συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τεκμηριωμένα προς τα μέλη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο επιβλέπων
καθηγητής παρουσιάζει στη Συνέλευση του Τμήματος
το εν λόγω αίτημα και εκθέτει την αιτιολογημένη γνώμη
των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η
Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνει την τελική απόφαση.
Για να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει ο υποψήφιος διδάκτωρ να έχει υποβάλει ετήσιο υπόμνημα, όπως ορίζεται
από τον παρόντα Κανονισμό, κατά το τελευταίο έτος των
διδακτορικών σπουδών του.
2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δύναται να αιτηθεί αναστολή σπουδών μία (1) και μόνο φορά κατά τη διάρκεια
των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, ενώ
η σχετική απόφαση είναι αρμοδιότητα της Συνέλευσης
του Τμήματος, η οποία αξιολογεί τη βαρύτητα και τη
σημασία των λόγων της αιτούμενης από τον υποψήφιο
αναστολής και δέχεται ή απορρίπτει το αίτημά του.
Άρθρο 12
Αξιολόγηση διδακτορικής διατριβής
και απονομή τίτλου
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, και έχοντας λάβει τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη του επιβλέποντος, ο υποψήφιος διδάκτωρ
υποβάλλει αίτηση προς την τριμελή συμβουλευτική
επιτροπή, δια της Γραμματείας του Τμήματος. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει
την αίτηση του υποψηφίου για δημόσια υποστήριξη και
αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, σε χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης,
συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλ-
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λει στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Κατόπιν σχετικής
πρότασης του επιβλέποντος καθηγητή, η Συνέλευση του
Τμήματος ορίζει επταμελή εξεταστική επιτροπή, στην
οποία μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής και τέσσερα επιπλέον που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39, παρ. 2, β’ εδάφιο του ν. 4485/2017.
2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεθοδολογική αρτιότητα και εγκυρότητα, έτσι
ώστε μέρη της να μπορούν να δημοσιευθούν σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Θα πρέπει
να είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι συμβάλλει στο
γνωστικό πεδίο της έρευνας. Διδακτορική διατριβή η
οποία δεν πληροί την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας,
όπως αυτή ορίζεται παραπάνω και συνάγεται με βάση
κριτήρια που ισχύουν διεθνώς, απορρίπτεται. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της διδακτορικής διατριβής
από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ο υποψήφιος
διδάκτωρ διαγράφεται με διαπιστωτική πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Κάθε διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από «Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης», με την οποία οι υποψήφιοι διδάκτορες δηλώνουν ότι αυτή «είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης
έρευνας και δεν έχει χρησιμοποιηθεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές». Δηλώνεται επίσης υπεύθυνα ότι ο υπογράφων
«αποδέχεται όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες
σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η εργασία αποτελεί
προϊόν λογοκλοπής». Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί
λογοκλοπή μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, ο τίτλος που έχει απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά
αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος
προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα εντός εξήντα (60) ημερών από
τη συγκρότηση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται από την
επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η δημόσια υποστήριξη
αναγγέλλεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα με
ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόμο του
Τμήματος (www.philosophy.uoi.gr). Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην επταμελή
εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία αντικαθίστανται, με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος, από ισάριθμα μέλη που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39, παρ. 2, β΄εδάφιο
του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δύνανται να παρίστανται στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέλη Δ.Ε.Π.
τα οποία βρίσκονται σε νόμιμη άδεια δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
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5. Στη διάρκεια της προφορικής εξέτασης καταγράφονται οι τεκμηριωμένες γνώμες των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την πρωτοτυπία
της διατριβής, η αιτιολογημένη ψήφος κάθε μέλους και
η απόφαση της επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει, χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία
ως προς την επιστημονική ποιότητα, την πληρότητα του
περιεχομένου, την ερευνητική πρωτοτυπία και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση τα κριτήρια αυτά την
εγκρίνει (ή την απορρίπτει) με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της. Η βαθμολόγηση της διδακτορικής
διατριβής, με βάση την κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς»
ή «Άριστα», αποφασίζεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της και ανακοινώνεται δημόσια. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή υπογράφει πρακτικό, στο οποίο
αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης της διδακτορικής
διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος
των μελών καθώς και η τελική κρίση της εξεταστικής
επιτροπής. Για τα μέλη που τυχόν συμμετέχουν μέσω
τηλεδιάσκεψης το πρακτικό υπογράφει ο Πρόεδρος της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, σημειώνοντας τον
τρόπο συμμετοχής του μέλους.
6. Η εξεταστική επιτροπή δύναται να αναπέμψει με
απόφασή της τη διδακτορική διατριβή για διορθώσεις,
προσθήκες ή αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν και η διδακτορική διατριβή να επανυποβληθεί σε
διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη δημόσια υποστήριξή της.
7. Εφόσον εγκριθεί η διδακτορική διατριβή, ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται για την κατάθεση τεσσάρων
(4) αντιτύπων της διατριβής στην τελική της μορφή, τα
οποία διανέμονται ως εξής: α) ενός αντιτύπου της τόσο
σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, β) ενός αντιτύπου στην Εθνική Βιβλιοθήκη, γ) ενός αντιτύπου στο
ΕΚΤ (και σε ηλεκτρονική μορφή), δ) ενός αντιτύπου, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και του απογραφικού δελτίου του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην περίπτωση
που ολοκληρωθούν οι ανωτέρω ενέργειες, ο υποψήφιος
διδάκτωρ δύναται να παραλάβει, μετά από αίτησή του,
βεβαίωση περάτωσης των διδακτορικών σπουδών.
8. Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει και καθομολογεί τον υποψήφιο διδάκτορα σε δημόσια συνεδρίαση
του Τμήματος, παρουσία του υποψηφίου διδάκτορα. Ο
Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψιν του σώματος το
πρακτικό της δημόσιας υποστήριξης που πιστοποιεί την
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της διατριβής και ακολουθεί
η αναγόρευση και καθομολόγηση του υποψηφίου σε
διδάκτορα του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο
Πρύτανης ή ο Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται
και ο Κοσμήτορας.
9. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς
και ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος, ακολουθεί
τα Πρότυπα σχετικών αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι διδάκτορες επιλέγουν τον
τρόπο καθομολόγησης (όρκος ή επίκληση της τιμής και
της συνείδησής τους).
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10. Στον Διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος. Το διδακτορικό δίπλωμα (μεμβράνη)
υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον
Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη
σφραγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 13
Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη
Στο πλαίσιο της δυνατότητας συνεργασίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας » με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών
Ιδρυμάτων ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη
διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο
Ίδρυμα/φορέα, ισάριθμος αριθμών ενός ή δύο μελών
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από
τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών.
Οι ειδικοί όροι για τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη ορίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) βάσει του ν. 4485/2017, το
οποίο καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα/
φορείς και εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και
τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, κοινοποιείται στη Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
το αρμόδιο Τμήμα της οποίας τηρεί σχετικό αρχείο με
τα συναφθέντα Ε.Π.Σ.
Άρθρο 14
Κανόνες δεοντολογίας για τη συγγραφή
διδακτορικής διατριβής-πλαγιαρισμός
1. Η αντιγραφή/λογοκλοπή συνιστά παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η αντιγραφή (δημοσιευμένης ή
μη) εργασίας άλλου συγγραφέα ή ακόμη και εργασίας
του ίδιου υποψηφίου, καθώς και η χρησιμοποίηση του
υλικού και του έργου άλλων χωρίς τη δέουσα αναφορά
αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται να αναφέρει
με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο
και τις απόψεις άλλων ερευνητών.
3. Η αποδεδειγμένη αντιγραφή/λογοκλοπή μπορεί να
οδηγήσει σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλοσοφίας για αφαίρεση της ιδιότητας του υποψήφιου
διδάκτορα.
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Άρθρο 15
Λόγοι αφαίρεσης της ιδιότητας
του υποψηφίου διδάκτορα
Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αφαιρέσει από
κάποιον την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μεταξύ των λόγων αφαίρεσης της
ιδιότητας του υποψήφιου διδάκτορα, εκτός των όσων
προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
• υπέρβαση της μέγιστης χρονικής διάρκειας φοίτησης
(έξι ημερολογιακά έτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου
ο υποψήφιος έχει κάνει χρήση μίας περιόδου αναστολής
ή/ και παράτασης),
• υιοθέτηση αντιδεοντολογικών πρακτικών (πχ αντιγραφή/λογοκλοπή) και γενικώς αθέμιτων ακαδημαϊκών
πρακτικών, ή παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί
πνευματικής ιδιοκτησίας,
• ενέργειες του υποψηφίου, οι οποίες εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ή/και το Πανεπιστήμιο,
• μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στον κάθε φορά ισχύοντα Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών,
• ανεπαρκής πρόοδος του υποψήφιου διδάκτορα, η
οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς
αρνητικές εκθέσεις προόδου,
• υποβολή αίτησης διαγραφής από τον υποψήφιο διδάκτορα.
Άρθρο 16
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφίας Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται να αναθεωρείται ή να
τροποποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο είτε στο σύνολό
του είτε κατ’ άρθρο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ρυθμίζονται, κατά περίπτωση, με σχετικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων του
Τμήματος Φιλοσοφίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
εφόσον δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02034972408200008*

