
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ  

 
Α.   ∆ιαδικασία Εισαγωγής στο Πρόγραµµα που οδηγεί σε ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 
1. Η επιλογή Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Υ∆) γίνεται δύο φορές το χρόνο, σε ηµεροµηνίες οριζόµενες από την Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, η σχετική προκήρυξη ανακοινώνεται στα 
έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όπου αναφέρονται αναλυτικά:  
α) ο αριθµός των θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες 
β) τα γενικά επιστηµονικά θέµατα των διατριβών 
γ) τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων 
δ) οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών 
ε) οι ηµεροµηνίες των προσωπικών συνεντεύξεων 
 
2. Κάθε ενδιαφερόµενος για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆) υποβάλλει στην Γραµµατεία του Τµήµατος τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
• Αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος) 
• Πρόσφατο Βιογραφικό Σηµείωµα  
• Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
• ∆ύο Συστατικές Επιστολές (σχετικό έντυπο δίνεται από την Γραµµατεία και υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τµήµατος)  
• Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου 
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών  
• Επικυρωµένα αντίγραφα αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών  
• Πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
• Πιστοποιητικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής απασχόλησης (αν υπάρχουν) 
• Αντίγραφα τυχόν δηµοσιεύσεων 
• Γραπτή Έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους o υποψήφιος επιθυµεί την εκπόνηση ∆∆ στο 
Τµήµα  
 
3. ∆εκτοί για την εκπόνηση ∆∆ γίνονται οι υποψήφιοι που εξασφαλίζουν τα κριτήρια της κείµενης νοµοθεσίας 
(Ν.3685/2008) και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού. Ειδικότερα, ως υποψήφιοι διδάκτορες µπορεί να γίνονται 
δεκτοί: 
α) Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστηµών και Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή 
αντίστοιχων οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε σχετική ειδικότητα, στους οποίους 
απονέµεται, αντίστοιχα, το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. 
β) Πτυχιούχοι Τµηµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), συγγενούς ειδικότητας, µπορούν να 
µετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 του Ν.2327/95 και του παρόντος 
Εσωτερικού Κανονισµού, µόνο αν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε). 
 
4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Εάν ο υποψήφιος δεν έχει βαθµό πτυχίου 
«Λίαν Καλώς», µπορεί να γίνει δεκτός υπό τον όρο ότι θα παρακολουθήσει και θα εξετασθεί σε τρία σχετικά 
προπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος, τα οποία θα ορισθούν από τη ΓΣΕΣ (ανάλογα µε το πτυχίο του υποψηφίου), 
στα οποία θα πάρει βαθµό ≥ 7,0. 
 
5. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) µπορούν να γίνουν δεκτοί µόνο 
κατ’ εξαίρεση στο πρόγραµµα που οδηγεί κατευθείαν σε ∆∆ (βλ. Παράγραφο Β3 παρακάτω του Εσωτερικού 
Κανονισµού). 
 
Β.   ∆ιαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων  
 
1. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ), µετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, επιλέγει τους υποψήφιους 
που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη εφ’όσον πληρούν τις προυποθέσεις που διατυπώνονται παραπάνω (Α3, 
Α4, Α5). Στη συνέντευξη εξετάζεται ουσιαστικά τόσο η επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση του υποψηφίου, όσο και η 
έφεσή του για ερευνητική εργασία σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Κατά τη διαδικασία των προσωπικών 
συνεντεύξεων και κατά την κρίση της επιτροπής, οι υποψήφιοι µπορεί να υποβληθούν σε δοκιµασία κατανόησης και 
απόδοσης ενός ξενόγλωσσου ερευνητικού άρθρου από έγκυρο διεθνές περιοδικό.  
 
2. Τα µέλη ∆.Ε.Π. που απαρτίζουν την ΕΜΣ καταθέτουν ατοµική βαθµολογία (συνοπτικά αιτιολογηµένη) για τον κάθε 
υποψήφιο. Στη συνέχεια η ΕΜΣ εισηγείται στην ΓΣΕΣ τα προτεινόµενα προς εισαγωγή ονόµατα. 
 
3. Για τους υποψήφιους εκείνους που δεν είναι κάτοχοι Μ∆Ε, αλλά επιθυµούν την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή τους στο 
Πρόγραµµα που οδηγεί σε ∆∆, η ΕΜΣ συντάσσει ξεχωριστή πρόταση στην οποία συνεκτιµώνται στοιχεία του 
υποψήφιου όπως είναι: 
α) Προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο της Ελλάδας ή του εξωτερικού διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους 
β) Ιδιαίτερες επιστηµονικές γνώσεις ή δεξιότητες στη χρήση προηγµένης µεθοδολογίας ή οργανολογίας σε 
αντικείµενο σχετικό µε την υπό προκήρυξη θέση 
γ) Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές σε αντικείµενο σχετικό µε τα γνωστικά αντικείµενα του 
Τµήµατος 
Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μ∆Ε, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν µαθήµατα του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών (ΜΠΣ) εντός της τετραετούς ελάχιστης διάρκειας, σύµφωνα µε την παρ. 3γ του άρθρου 9 
του Ν. 3685/2008.  
 
4. Η τελική επιλογή των Υ∆ γίνεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ, η οποία καθορίζει και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των 
κριτηρίων αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών κριτηρίων, ή την πιθανή εξέταση σε ορισµένα µαθήµατα, τα 



αποτελέσµατα των οποίων συνεκτιµώνται για την επιλογή, σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.  
 
5. Για τους υποψήφιους που γίνονται δεκτοί, η ΓΣΕΣ ορίζει την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι 
αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του Υ∆ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν. 3685/2008). 
 
6. Μετά την εγγραφή του στο Τµήµα, και µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών, η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή 
συντάσσει ολοκληρωµένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείµενο της διατριβής του, τη 
µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείµενο αυτό, την προγενέστερη ερευνητική 
δραστηριότητα όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και το 
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της διατριβής του. 
 
7. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υ∆ υποβάλλει το θέµα προς έγκριση στην ΓΣΕΣ. 
 
Γ.   ∆ιάρκεια σπουδών – Υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων 
 
1. Η διάρκεια της εκπόνησης της ∆∆ δεν µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάµηνα, ούτε µεγαλύτερη 
από 12, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.3685/2008.  
 
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, η µέγιστη αυτή χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
µπορεί να επεκταθεί κατά ένα χρονικό διάστηµα έως και τέσσερα  (4) ακόµη εξάµηνα ύστερα από πλήρως 
αιτιολογηµένη εισήγηση της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της ΕΜΣ και της ΓΣΕΣ του Τµήµατος. 
 
3. Κάθε Υ∆ έχει τη δυνατότητα, προβάλλοντας σοβαρούς λόγους, να ζητήσει διακοπή των Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του για την απόκτηση ∆∆, για χρονικά διαστήµατα που αθροιστικά δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) εξάµηνα. Η 
έγκριση ή µη της διακοπής των σπουδών αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής. 
 
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του ο Υ∆ απασχολείται µερικώς σε εργαστηριακές, 
φροντιστηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τµήµατος. Η απασχόληση αυτή µπορεί να εξειδικεύεται στα 
πλαίσια της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν.2083/92. Ιδιαίτερη αµοιβή για το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται όπως 
προβλέπεται από το νόµο και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήµιο.  
 
5. Αλλαγή επιβλέποντα επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της ΓΣΕΣ. 
 
6. Οι Υ∆ υποχρεούνται σε υποβολή έκθεσης προόδου της ∆∆ τους στο τέλος Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, 
την οποία υποβάλλουν στην 3µελή Συµβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια µέχρι το τέλος Νοεµβρίου την 
υποβάλλουν στην ΓΣΕΣ.  
 
7. Ο Υ∆ υποχρεούται να παρουσιάσει τουλάχιστον µια φορά δηµόσια την πρόοδο της ∆∆ του. Οι ηµεροµηνίες της 
παρουσίασης θα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
8.  Απαραίτητη για την αναγόρευση του υποψηφίου σε ∆ιδάκτορα κρίνεται:  
Α) Η εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής υπεράσπιση της ∆∆ 
Β) Η δηµοσίευση δύο (2) τουλάχιστον εργασιών σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές και συντελεστή 
απήχησης (Impact Factor, IF), στο αντικείµενο της ∆.∆. µε συνσυγγραφείς τουλάχιστον τον υποψήφιο διδάκτορα και 
τον Επιβλέποντα Καθηγητή.  
 
∆.   Συγγραφή της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
 
1. Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει το θεωρητικό και το βασικό πειραµατικό µέρος της διατριβής του και µε τη 
σύµφωνη γνώµη της 3µελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, απευθύνει γραπτή αίτηση προς την ΕΜΣ του Τµήµατος 
για την έναρξη της συγγραφής της ∆∆, στην οποία αίτηση περιλαµβάνει και αναλυτική έκθεση προόδου της ∆∆. Η 
ΕΜΣ του Τµήµατος εισηγείται θετικά προς τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση µετά από τη 
σύµφωνη γνώµη και αιτιολόγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή της ∆∆ του υποψηφίου.     
 
2. H πρώτη σελίδα της ∆∆ περιέχει:  
• Στο επάνω µέρος τον τίτλο της ∆ιατριβής µε κεφαλαία γράµµατα, ζυγισµένο στο κέντρο της σελίδας, πιο κάτω 
"∆ιδακτορική ∆ιατριβή υποβληθείσα στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων Υπό" από κάτω το όνοµα του υποψηφίου, πιο κάτω "Για την Απόκτηση του Τίτλου του ∆ιδάκτορα του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων" και στο κάτω µέρος "Αγρίνιο" και δίπλα το µήνα και το έτος. 
• Η δεύτερη σελίδα της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής περιέχει: Στο επάνω µέρος τον τίτλο 
της ∆ιατριβής µε κεφαλαία γράµµατα, ζυγισµένο στο κέντρο της σελίδας, πιο κάτω 
"Υπό" (όνοµα υποψηφίου) ακολούθως το "Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων " και τέλος, µε πρώτο το όνοµα του Προέδρου, τα ονόµατα της 3µελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και 
ακολούθως το όνοµα κάθε µέλους της εξεταστικής επιτροπής µε τον τίτλο του και το Ίδρυµα από το οποίο 
προέρχεται. 

• Οι ενδιάµεσες σελίδες περιέχουν το κυρίως κείµενο της ∆∆. Το κυρίως κείµενο της ∆∆ µπορεί να διακρίνεται σε 

επιµέρους κεφάλαια όπως Εισαγωγή (Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση, Σκοπός ∆ιδακτορικής 

∆ιατριβής), Υλικά και Μέθοδοι (Μεθοδολογία), Αποτελέσµατα, Συζήτηση – Συµπεράσµατα, Παραρτήµατα (δεδοµένα 

µετρήσεων, χάρτες, προγράµµατα Η/Υ, κ.α.) και Βιβλιογραφία (βλέπε παράρτηµα Ι). 
• Η πρώτη σελίδα περιέχει την Περίληψη του κειµένου στα Ελληνικά και στη συνέχεια την ίδια περίληψη στα Αγγλικά 
(Summary). Στο τέλος της ∆∆ ο Υ∆ θα παραθέτει το βιογραφικό του σηµείωµα    
 



3. Η ∆∆ συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Κατόπιν επιθυµίας του Υ∆ η ΓΣΕΣ µπορεί να επιτρέψει τη συγγραφή 
του κυρίως κειµένου της ∆∆ στην Αγγλική, εφόσον επισυνάπτεται εκτεταµένη περίληψη της ∆∆ στην Ελληνική 
 
Ε.   Υποστήριξη της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
 
1. Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη συγγραφή της ∆∆, ενηµερώνει την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή. Η 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι ο Υ∆ έχει συµπληρώσει όλα τα στάδια προετοιµασίας της ∆∆, 
κάνει γραπτή εισήγηση στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος και προτείνει τον ορισµό Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ) 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.3685/2008.  
 
2. Η ΕΕΕ σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο, ορίζει την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο της δηµόσιας υποστήριξης 
της διατριβής. Τα παραπάνω στοιχεία γνωστοποιούνται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία µεριµνά για την 
έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.  
 
3. Ο υποψήφιος αναπτύσσει το περιεχόµενο της ∆∆ του ενώπιον της 7µελούς εξεταστικής επιτροπής και του κοινού, 
και απαντά σε ερωτήσεις. Η διάρκεια της παρουσίασης πρέπει να είναι περίπου 45 λεπτά. Ερωτήσεις επιτρέπονται 
και από τα άλλα παρόντα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος καθώς και από το κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της 
παρουσίασης και των ερωταπαντήσεων, ο υποψήφιος και το κοινό αποχωρούν και η ΕΕΕ σε κλειστή συνεδρίαση και 
µε φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την απονοµή ή όχι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, καθώς και για τη σχετική 
διάκριση: "Άριστα", "Λίαν Καλώς" ή "Καλώς". Θετική απόφαση λαµβάνεται µε τουλάχιστον πέντε θετικές ψήφους. Η 
απονοµή της διάκρισης γίνεται µε βάση: α) Το επίπεδο της πρωτοτυπίας και ποιότητας της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. 
Μεταξύ των τεκµηρίων της ποιότητας είναι και οι τουλάχιστον 2 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνούς 
κύρους. β) Την έκταση της κατανόησης από τον Υ∆ του αντικειµένου της ∆∆, καθώς και του γενικότερου γνωστικού 
πεδίου στο οποίο αυτή εµπίπτει, όπως αυτά προκύπτουν από την προφορική εξέταση. 
 
4. Η έγκριση ή η απόρριψη της ∆∆ βεβαιώνεται µε πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται η εισήγηση του 
Επιβλέποντα Καθηγητή και οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου των µελών της επιτροπής. Το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται από όλα τα µέλη της ΕΕΕ και διαβιβάζεται στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
τουλάχιστον πέντε (5) θετικές ψήφοι, η ΓΣΕΣ αναγορεύει τον υποψήφιο σε διδάκτορα µε την ανάγνωση του 
πρακτικού κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην οποία συµµετέχει ένα τουλάχιστον µέλος των Πρυτανικών Αρχών του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.  
 
5. Το τελικό κείµενο της ∆∆ µετά από τις διορθώσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των µελών 
της 7µελούς εξεταστικής επιτροπής, τυπώνεται σε συγκεκριµένο αριθµό αντιτύπων και παραδίδεται στη Γραµµατεία 
του Τµήµατος. Ο Υ∆ υποχρεούται, πριν την ανακήρυξή του, να καταθέσει:  
α) ∆έκα (10) αντίτυπα της ∆∆ επιµελώς βιβλιοδετηµένα. Στη ράχη των δεµένων αντιτύπων θα αναγράφονται τα 
αρχικά και το επώνυµο του Υ∆, οι λέξεις ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ και το έτος απονοµής.  
β) Πέντε (5) αντίτυπα της ∆∆ σε CD [PDF ή Word (Windows)] (ένα για το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, ένα για τη 
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου, ένα για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής,  ένα για τη Εθνική 
Βιβλιοθήκη και ένα για την Γραµµατεία του Τµήµατος).   
γ) Σε κάθε CD εξωτερικά να αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο υποψηφίου, Τµήµα κλπ). 
δ) Να συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο το ειδικό έντυπο του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης. 
 
6. Για τη βαθµολόγηση, την µορφή του απονεµόµενου τίτλου του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και την καθοµολόγηση 
του διδάκτορα ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.       
 
ΣΤ. Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 
1. Οι παραπάνω διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού ισχύουν από την 1

η
 Φεβρουαρίου 2010.  

 

 


