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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ένταξη της Πηνελόπης Αναστασιάδου μόνιμου
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών»
των Τμημάτων Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1733
(1)
Ένταξη της Πηνελόπης Αναστασιάδου μόνιμου
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) και των άρθρων 20, 29 και 79 του ν. 4009/
2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3, υποπαράγρ. 2 του άρθρου 68,
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και της παρ. 2 του άρθρου 55, του
ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 27, του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 (Α΄ 17).
4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73
Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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5. Το υπ΄ αρ. 34241/25-6-2014 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου του Α.Π.Θ., σύμφωνα με το οποίο στην
υπ΄ αρ. 2889/18-6-2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου,
συζητήθηκε το θέμα της ένταξης στην κατηγορία του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), των
υπηρετούντων στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον διαθέτουν τα
τυπικά προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή.
6. Την από 9-1-2020 αίτηση ένταξης στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας της Πηνελόπης Αναστασιάδου, υπηρετούντος μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, η οποία είναι κάτοχος
πτυχίου Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης και συναφούς διδακτορικού διπλώματος.
7. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
Υγείας για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη του υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην
κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), η οποία επικυρώθηκε στην υπ΄ αρ. 20/24-2-2020
συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής.
8. Την υπ΄ αρ. 1563/25-5-2020 εισήγηση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής.
9. Την υπ΄ αρ. 22/27-5-2020 απόφαση της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Πηνελόπης Αναστασιάδου, μέλους του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας, για την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις για
την ένταξή της στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (υπ΄ αρ.
1964/11-6-2020 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας).
10. Την υπ΄ αρ. 32881/31-8-2020 πράξη της Συγκλήτου (Β΄ 3848), που αφορά στην κατανομή μιας (1) κενής
οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., ΤΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
12. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
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13. Την από 16-9-2020 οικονομική έκθεση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την οποία από την εν λόγω
ένταξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Πηνελόπης Αναστασιάδου του Ανέστη,
υπηρετούντος μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, σε κενή
οργανική θέση στην κατηγορία του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΤΕ κατηγορίας, του
Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,
επειδή διαθέτει τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 και της παρ. 3 του άρθρου 68,
υποπαράγρ. 2 του ν. 4235/2014.
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην οποία
υπηρετεί η παραπάνω, μετατρέπεται αυτοδίκαια με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της σε αντίστοιχη
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη οργανικής θέσης της.
Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
I

Αριθμ. 19416
(2)
Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών του
Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος
«Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών» των Τμημάτων Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[υπ΄ αρ. 1093/16-09-2020, (θέμα 7ο) συνεδρίαση]
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και
ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και ιδίως το
άρθρο 45 παρ. 2.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα των παρ. 5
και 6 εδ. Β του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) άρθρο 19,
παρ. 7.
6. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. α) 163204/21/
29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
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για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα (Α΄ 114)» και
β) 22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών»
(Β΄ 4334).
8. Την υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-2-2018 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
12. Την υπό στοιχεία Β7/267 υπουργική απόφαση με
τίτλο: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των Τμημάτων φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 738/1998).
13. Την υπό στοιχεία 597 π.ε., 82132/Β7 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1465/2002) με τίτλο «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Β7/267/6-7-1998 «Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των Τμημάτων φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 738).
14. Την υπό στοιχεία 96110/Β7 υπουργική απόφαση
(Β΄ 2285/2008) με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Β7/267 υπουργικής απόφασης που αφορά στο ΠΜΣ των
Τμημάτων ΦΠΨ και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
καθώς και του Τμήματος φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο Ελληνική
φιλοσοφία - φιλοσοφία των Επιστημών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με νεότερες αποφάσεις. Παράταση
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.» (Β΄ 738/1998).
15. Την υπό στοιχεία 194672/Ζ1 υπουργική απόφαση
(Β΄ 3311/2014) με τίτλο «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Β7/267 (Β΄ 738/1998) υπουργικής απόφασης όπως
τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Ελληνική φιλοσοφία - φιλοσοφία των Επιστημών» Αναμόρφωση Προγράμματος».
16. Την υπ΄ αρ. 14071 απόφαση (Β΄ 1756/2018) με τίτλο: Επανίδρυση Διϊδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσο-
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φία - φιλοσοφία των Επιστημών» Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και Τμήματος φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης - Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Διδακτορικών Σπουδών».
17. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπό στοιχεία 4193/Ζ1 (Β΄ 972/2018).
19. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018, άρθρο 6 «Μετονομασία του Τμήματος φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας» σε «Τμήμα φιλοσοφίας» (Α΄ 142) και παρ. α
του άρθρου 17.
20. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
«Ελληνική φιλοσοφία - φιλοσοφία των Επιστημών» (υπ’
αρ. 142/25-5-2020).
21. Την υπ΄αρ. 1093/16-09-2020 απόφαση έγκρισης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
22. Την υπ’ αρ. 439/23-07-2020 απόφαση έγκρισης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
23. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
24. Το έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π από το οποίο προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία φιλοσοφία των Επιστημών» του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος των Τμημάτων Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τμήμα Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών», στο οποίο εντάσσεται και το
οικείο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών]
του ν. 4485/2017: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α΄ 114).
Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών, με τον
οποίο καθορίζονται η δομή, η λειτουργία, οι προϋποθέ-
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σεις εισαγωγής καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης του Διδακτορικού
Διπλώματος, συνιστά Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίθηκε από τις Συγκλήτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι οι κατευθύνσεις της Ελληνικής Φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των
Επιστημών.
Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών,
που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
στη Φιλοσοφία, είναι η προαγωγή της γνώσης και της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και συναφώς η
σύνδεση με την έρευνα αιχμής του οικείου γνωστικού
πεδίου. Το Διδακτορικό Δίπλωμα, που αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, πιστοποιεί αφενός την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, αφετέρου την ουσιαστική
συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης
και της γνώσης στον αντίστοιχο κλάδο.
Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι:
α) οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων που είναι το αρμόδιο
όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
και ασκούν όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
β) Η εννεαμελής Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
με αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 3
του ν. 4485/2017.
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η
οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων των δύο Ιδρυμάτων που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τις
Συνελεύσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων των δύο
Ιδρυμάτων για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., όπως
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 44, του ν. 4485/2017, με
ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού
έργου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών,
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί
μία φορά.
δ) Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε.,
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της
Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και πρέπει να
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πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 31, του
ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο
(2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον
αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 8 του
άρθρου 31, του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (παρ. 1γ, άρθρο 45).
ε) Οι εξαμελείς Επιστημονικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.) των Ιδρυμάτων, αρμόδιες για την εξωτερική
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 44, του ν. 4485/2017).
Άρθρο 4
Προκήρυξη - Τυπικές Προϋποθέσεις
Αποδοχής Υποψηφίων Διδακτόρων
και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Το οικείο Τμήμα προκηρύσσει συγκεκριμένο αριθμό
θέσεων υποψηφίων διδακτόρων κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή
υποψηφιοτήτων δημοσιοποιείται στον ημερήσιο Τύπο
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ημερομηνίες, με
απόφαση της Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε., μπορεί να τροποποιούνται για λόγους ανώτερης βίας ή έκτακτης ανάγκης.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή
Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της
αλλοδαπής.
β) να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - στη Φιλοσοφία ή σε συναφή γνωστικό
κλάδο- των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του
ν. 4485/2017).
Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ΄ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού, και εκτός διαδικασιών επιλογής.
Ο υποψήφιος που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική
διατριβή στη Φιλοσοφία υποβάλλει στην οριζόμενη από
την προκήρυξη ημερομηνία:
α. σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών», στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής, καθώς και (κατόπιν προσυνεννόησης) ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν
δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού,
β. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων,
γ. αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
στη Φιλοσοφία ή σε συναφή γνωστικό κλάδο,
δ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
ε. ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, έκτασης 2.000-3.000 λέξεων με ενδεικτική έγκριτη διεθνή
βιβλιογραφία,
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στ. πτυχία ξένων γλωσσών,
ζ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική
διατριβή ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για
κρίση, με ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
θ. δύο (2) φωτογραφίες
ι. δύο (2) συστατικές επιστολές.
Άρθρο 5
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., αφού λάβει
υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και εισηγείται στη Συνέλευση της ΕΔ.Ε. τον ορισμό
μίας τριμελούς επιτροπής ανά θεματική κατηγορία,
αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων
Τμημάτων.
Η κάθε επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις
και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν, η κάθε Τριμελής Επιτροπή
υποβάλλει στη Συνέλευση της ΕΔ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται
οι λόγοι για τους οποίους ο κάθε υποψήφιος πληροί ή δεν
πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός.
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α. επάρκεια, πρωτοτυπία και τεκμηρίωση της υποβληθείσης ερευνητικής πρότασης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
β. εγγύτητα της ερευνητικής πρότασης με το θέμα της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
γ. μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
δ. πρόσθετοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών,
ε. δημοσιευμένο έργο, συναφές με τη Φιλοσοφία,
στ. αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία,
ζ. πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών,
η. προφορική συνέντευξη,
θ. συστατικές επιστολές.
Η Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας
το υπόμνημα της Τριμελούς Επιτροπής και τη γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση συγκροτεί την Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή και καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα
εκπόνησης της διατριβής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται
ο τελικός πίνακας των νεοεισερχόμενων υποψηφίων
διδακτόρων, ο οποίος αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε., αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου
Τμήματος.
Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
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κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Κάθε
μέλος μπορεί να αναλάβει συνολικά την επίβλεψη οκτώ
(8) υποψηφίων διδακτόρων.
Η Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αναθέτει στον
προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του
προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων
και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή
καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική
επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από
τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του
υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2)
μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη
και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων
διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών
διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου εγκρίθηκε
εκπόνηση της διατριβής.
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 οκτώ (8) υποψηφίων διδακτόρων
που μπορεί να επιβλέψει. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός
των φοιτητών που επιβλέπει δεν μπορεί να υπερβεί τους
δέκα (10).
Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων και οι θεματικές
περιοχές της διδακτορικής διατριβής αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα.
Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής
είναι η ελληνική, όμως, η Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να ορίζει άλλη γλώσσα συγγραφής
πλην της ελληνικής. Σε περίπτωση κατά την οποία, στο
πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, η διδακτορική διατριβή

47577

συντάσσεται σε άλλη γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει
να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του
στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7
Διάρκεια Φοίτησης, Δικαιώματα
και Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία των Επιστημών» που οδηγεί στη λήψη του
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο
σε τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη και ο μέγιστος χρόνος ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τον ορισμό του θέματος της διατριβής.
Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για ένα (1)
επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υποψηφίου, θετική
εισήγηση του επιβλέποντος και τεκμηριωμένη απόφαση
της Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί επίσης για πολύ
σοβαρούς λόγους, με την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στον μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής.
Η πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
υποψήφιου διδάκτορα (υπέρβαση του χρόνου της κανονικής φοίτησης σπουδών, μη κατάθεση αναλυτικών
υπομνημάτων για την πρόοδο της διατριβής του, μη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής), η συμπεριφορά
που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως για
παράδειγμα η λογοκλοπή, και η αίτηση του ίδιου του
υποψήφιου διδάκτορα συνιστούν ενδεικτικούς λόγους
διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ύστερα από
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης
της Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Οι εγγραφές των νέων υποψηφίων διδακτόρων και η
υποβολή των συναφών δικαιολογητικών αρχίζουν αμέσως μετά τη συγκρότηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και τον ορισμό του θέματος της διδακτορικής
διατριβής και ολοκληρώνονται εντός μίας εβδομάδας.
Οι νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και οι
παλαιότεροι οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό) να ανανεώνουν την εγγραφή τους
με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου εγγραφής.
Μόνο οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν
όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του Β΄ Κύκλου
Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., πλην του δικαιώματος παροχής
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Με τη μη ανανέωση της εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, τίθεται
ζήτημα αυτοδίκαιης διαγραφής τους.
Κάθε εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτωρ στο τέλος
κάθε ακαδημαϊκού έτους, παρουσιάζει προφορικά και
υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής του. Αντίγραφο του υπομνήματος,
καθώς και σχόλια επ΄ αυτού από τον επιβλέποντα ή την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου
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καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν καταθέσει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα, γίνεται γραπτή σύσταση από
τον επιβλέποντα, στην οποία οφείλει να ανταποκριθεί
σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο στο
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους υποβάλλει έκθεση προόδου, η οποία καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του
υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους είναι δυνατόν να
απασχολούνται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές,
φροντιστηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του
Τομέα, που σχετίζονται με το αντικείμενο της διδακτορικής τους διατριβής και υπό την εποπτεία του επιβλέποντος να συμμετέχουν στη διδασκαλία και στην όλη
διεξαγωγή των μαθημάτων.
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 Β΄ Κύκλου Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μέχρι
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης,
δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Άρθρο 8
Συγγραφή, Υποστήριξη και Αξιολόγηση
της Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
προτείνοντας τον ορισμό της 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 της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αντικαθίστανται
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2
του άρθρου 39, εδάφια β΄ και γ΄ του ν. 4485/2017, καθώς
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια
της παρ. 2 του άρθρου 39, εδάφια β΄ του ν. 4485/2017.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική
επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που
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έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με τον χαρακτηρισμό «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα», με πλειοψηφία και
τη σχετική βαθμολογική κλίμακα.
Η μορφή της διδακτορικής διατριβής, ο αριθμός των
αντιτύπων που κατατίθενται και οτιδήποτε άλλο σχετικό
με τη δομή της καθώς και το χρονοδιάγραμμα των διορθώσεών της ορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
των θεματικών των διδακτορικών διατριβών μετά από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση
της Ε.Δ.Ε. Κάθε διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από «Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης
προσωπικής ευθύνης», με την οποία οι υποψήφιοι διδάκτορες δηλώνουν ότι η διδακτορική διατριβή «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 της
Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προς τη Σύγκλητο.
Άρθρο 9
Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη
Στο πλαίσιο της δυνατότητας συνεργασίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
«Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών» 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 (όπως το πλαίσιο
και το αντικείμενο συνεργασίας, τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι υποχρεώσεις και
τα δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων, οι μετακινήσεις του εμπλεκόμενου διδακτικού προσωπικού και
των υποψηφίων διδακτόρων, ο χορηγούμενος τίτλος, η
γλώσσα εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών κ.λπ.)
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
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και Θρησκευμάτων, το αρμόδιο Τμήμα της οποίας τηρεί
σχετικό αρχείο με τα συναφθέντα Ε.Π.Σ.
Άρθρο 10
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του υποψήφιου διδάκτορα πραγματοποιείται στη Συνέλευση
της Ε.Δ.Ε., σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του υποψηφίου διδάκτορα. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. θέτει υπόψη
του Σώματος το Πρακτικό της Δημόσιας Παρουσίασης,
Εξέτασης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής,
το οποίο πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και ακολουθεί η αναγόρευση, η καθομολόγηση
του υποψηφίου σε Διδάκτορα και η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθεση του τελικού κειμένου της διδακτορικής διατριβής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
του Ιδρύματος.
Ο τύπος των χορηγούμενων Διδακτορικών Διπλωμάτων (Δ.Δ.) στην «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των
Επιστημών» καθώς και ό,τι αφορά στην καθομολόγηση
των κατόχων, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., σε
συνάρτηση με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του
Ιδρύματος. Στο Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αναγράφονται
η χρονολογία επικύρωσης από τη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. της
διαδικασίας αξιολόγησης, η χρονολογία καθομολόγησης,
ο τίτλος του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, τα
στοιχεία του διδάκτορα και ο βαθμός του πτυχίου.
Πριν την επίσημη απονομή του τίτλου, στον τελειόφοιτο υποψήφιο του Διδακτορικού Διπλώματος δύναται να
χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και
περάτωσης του Προγράμματος.
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Άρθρο 11
Διάρκεια Ισχύος
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του Διδακτορικού Προγράμματος
που εντάσσεται στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία των Επιστημών», ισχύει μέχρι την αλλαγή του
νομικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές, η οποία θα καταστήσει αναγκαία την άμεση
τροποποίησή του, αλλά και σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των
Π.Μ.Σ. (παρ. 6, άρθρο 44, του ν. 4485/2017 και παρ. 8,
άρθρο 32, του ν. 4485/2017).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν ήδη εγγραφεί στο
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών» κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι υποψήφιοι
διδάκτορες που ενεγράφησαν και άρχισαν τη φοίτηση
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (παρ. 2,
άρθρο 85, του ν. 4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Σεπτεμβρίου 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.

*02043600510200008*

