
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής 
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2 Απονομή του Τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον 
Jeff rey Warren Moses.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15690 (1)

   Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχο-

λής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. 1062/28-3-2019)

  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 ανασυγκρότη-
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 137/
5-6-2013, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
142/3-8-2018).

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

2. 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/
4-8-2017, τ.Α΄).

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

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

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

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

7. Το έγγραφο αριθμ. Πρυτανείας 15690/19-3-2019 
επανάληψη στο ορθό του Τμήματος Μουσικών Σπου-
δών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

8. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης της Σχο-
λής Μουσικών Σπουδών, που ως μονοτμηματική Σχολή 
ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μουσικών Σπουδών (συν. αριθμ. 10/13-3-2019).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1062/28-3-2019).

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

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Κανονισμός Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
της Σχολής Μουσικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114 τ.Α΄). 

Στον παρόντα κανονισμό αποτυπώνονται η δομή, οι 
κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της 
Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό. Επιπλέον, 
καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Δι-
ατριβής και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Όργανα του ΠΔΣ

Τα όργανα του ΠΔΣ είναι:
i. Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ), η σύνθεση της οποί-

ας ορίζεται στο ν. 4485/2017 (άρθρο 21, παραγ. 1).
ii. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ), η οποία 

ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από ει-
σήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Η ΕΔΣ απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με διετή θητεία. 
Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΔΣ 
ένα από τα πέντε μέλη ΔΕΠ που την απαρτίζουν. Αρμο-
διότητες της είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός 
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, η προετοι-
μασία προκήρυξης υποβολής αιτήσεων, η διαχείριση 
και ενημέρωση των ατομικών φακέλων των υποψηφίων 
διδακτόρων καθώς και η οργάνωση της ετήσιας παρου-
σίασης της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων. Όλες 
οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ασκούνται σε συνερ-
γασία με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 3
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΔΣ είναι η επιστήμη της Μουσικολο-
γίας τόσο στη βασική έρευνα όσο και σε εφαρμοσμένες 
κατευθύνσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η προ-
αγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να παράγουν 
τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα 
και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυ-
τόνομης προαγωγής της επιστήμης.

Άρθρο 4
Διδακτορικοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί 
στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και απονέμει 
Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στις Μουσικές Σπουδές.

Άρθρο 5
Εισαγωγή φοιτητών στο ΠΔΣ

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών 
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η προκήρυξη 
είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο. Συγκεκριμένα, κατά 
το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και, κατά το εαρινό 
εξάμηνο, είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι επιστημονικές 
περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν 
ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στην προκήρυξη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017, στην Μουσικολογία ή σε 
συναφείς επιστημονικές περιοχές.

2. Πρόσφατα απόφοιτοι ΠΜΣ για τους οποίους δεν έχει 
εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί 
η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 
τον κύκλο μαθημάτων του ΠΜΣ μέσα στον προβλεπόμε-

νο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς 
τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι 
εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαί-
ωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους 
σπουδών εντός εξαμήνου.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος ΑΕΙ, μη κάτο-
χος ΔΜΣ υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, 
ύστερα από πρόταση της ΕΔΣ και κατόπιν αιτιολογημέ-
νης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 38
του ν. 4485/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, στην οποία πρέ-
πει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο 
προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσ-
σα εκπόνησης (ελληνικά ή αγγλικά) της διδακτορικής 
διατριβής.

• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλω-

μάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ της αλλο-
δαπής).

• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους 
τίτλους και τα έτη σπουδών.

• Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση 
πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την με-
τάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά.

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Ευσύνοπτη παρουσίαση μιας συγκροτημένης ερευ-

νητικής πρότασης, με την σχετική βιβλιογραφία.
• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον 

του προτεινόμενου επιβλέποντα).
• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας 

(εφόσον υπάρχουν).
• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται 
οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για 
διδακτορικές σπουδές.

• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψη-
φίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Άρθρο 6
Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων -
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση 
τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει 
μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επι-
τροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυπο-
βαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέ-
ντευξη. Κατόπιν, υποβάλει 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, 
εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η 
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις επι-
δόσεις στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, 
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τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του 
προτεινόμενου επιβλέποντος, και συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της ΕΔΣ εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 
αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής γνώμης, 
η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο 
επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής 
και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 39 του ν. 4485/2017. Όσοι γίνονται δεκτοί 
αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα. Στην 
εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της 
Διδακτορικής Διατριβής (βλέπε και άρθρο 10 του παρό-
ντος κανονισμού) και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατρι-
βής. Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Δι-
ατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που 
προκύπτουν από την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα 
επιτρέπεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θετική από-
φαση της ΕΔΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος. Ριζική 
αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υποδηλώνει μεταβο-
λή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει την έναρξη νέας 
διαδικασίας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και ο 
υποψήφιος δεν μπορεί να την ολοκληρώσει πριν την 
παρέλευση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας (βλέπε άρ-
θρο 7 του παρόντος κανονισμού) από την ημέρα που 
εγκρίθηκε η αλλαγή.

Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την 
ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται 
τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομη-
νία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια 
αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
πρόταση της ΣΕ. 

Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύνα-
ται, κατόπιν αιτήσεως του προς τη Συνέλευση του Τμή-
ματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες 
ή μη χρονικές περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερ-
νούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος. Στην αίτησή 
του ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για 
τους οποίους ζητεί την αναστολή. Την αίτηση του υπο-
ψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής με το οποίο εισηγείται την 
αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος για αναστολή 
σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα. Η Συνέλευση του 
Τμήματος αποφαίνεται επί της αίτησης, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της ΕΔΣ. Το χρονικό διάστημα αναστολής δεν 
προσμετράται στη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδα-
κτορικής Διατριβής.

Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης και η προβλεπό-
μενη από τη νομοθεσία άδεια μητρότητας και ανατρο-
φής, θεωρούνται αυτοδίκαια χρόνος αναστολής σπου-
δών πέραν του προαναφερθέντος χρόνου αναστολής.

Υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος δεν αποκτά το Δι-
δακτορικό Δίπλωμα εντός των προθεσμιών, όπως αυτές 
περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους του παρό-
ντος άρθρου, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτο-
ρικών Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και αμελλητί στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και 
στον υποψήφιο διδάκτορα.

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης της Διδακτορικής 
Διατριβής ορίζεται στο άρθρο 39 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 
114 τ.Α΄). Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων 
που μπορεί να επιβλέψει ταυτόχρονα ένας επιβλέπων 
ορίζεται σε πέντε (5). Ο επιβλέπων της Διδακτορικής 
Διατριβής δύναται να αντικατασταθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 
τ.Α΄) όταν εκλείψει ή όταν απουσιάσει για χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο του ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή 
αδυνατεί να τελέσει τα χρέη του επιβλέποντος. Δύναται 
επίσης να αντικατασταθεί από την επίβλεψη της Διδα-
κτορικής Διατριβής όταν με αίτηση του προς τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος παραιτηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση 
αναγράφονται στην αίτησή του οι ακριβείς λόγοι της 
παραίτησής του και ακολουθείται η διαδικασία της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 39 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄). 
Στην περίπτωση που η επίβλεψη ανατεθεί σε ένα από τα 
δύο εναπομείναντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ακόμα και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθ-
μού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει 
κάποιο μέλος, το τρίτο μέλος ορίζεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος μετά από πρόταση του νέου επιβλέποντος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας μπο-
ρεί να ζητήσει, με αιτιολογημένη αίτησή του, την αντικα-
τάσταση του Επιβλέποντος Καθηγητή και να προτείνει 
νέο επιβλέποντα. Σ' αυτή την περίπτωση, η ΕΔΣ καλεί τον 
υποψήφιο σε συνέντευξη για να προβάλλει τους λόγους 
της αίτησης αντικατάστασης. Η ΕΔΣ αποφαίνεται για τη 
σοβαρότητα των λόγων και εισηγείται στη Συνέλευση 
του Τμήματος για την έγκριση ή μη της αντικατάστα-
σης του Επιβλέποντα Καθηγητή. Σε περίπτωση έγκρισης 
της αντικατάστασης, καθώς και σε περίπτωση κατά την 
οποία ο Επιβλέπων Καθηγητής παραιτηθεί για οποιον-
δήποτε λόγο, ακολουθείται από την αρχή η διαδικασία 
ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή, Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής και τίτλου Διδακτορικής Διατριβής. Σε 
μια τέτοια περίπτωση η χρονική διάρκεια υπολογίζεται 
από την ημερομηνία καθορισμού του αρχικού τίτλου 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου άλλου μέλους της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Επιτροπή συ-
μπληρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από 
εισήγηση της ΕΔΣ.

Οριστικοποίηση-τροποποίηση του τίτλου της διδα-
κτορικής διατριβής δύναται να γίνει με εισήγηση της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της 
Συνέλευσης του Τμήματος πριν από τη συγγραφή της 
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διδακτορικής διατριβής και τον ορισμό της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις
και Δικαιώματα Υποψηφίου Διδάκτορα

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι και 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, σχετικά 
με τις παροχές πρόσβασης, δανεισμού, και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την 
ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατη-
ρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού, και χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται των παροχών 
της φοιτητικής μέριμνας και της υγειονομικής και νοσο-
κομειακής περίθαλψης όπως ισχύει και για τους φοιτητές 
του δεύτερου κύκλου σπουδών.

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρη-
σιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος. Για 
την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής 
μεριμνούν ο Επιβλέπων Καθηγητής και ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ.

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται:
α) να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους με αίτηση του στη Γραμματεία του 
Τμήματος και συγκεκριμένα το μήνα Οκτώβριο.

β) να υποβάλλει εγγράφως, το τελευταίο δεκαπενθή-
μερο του Μαΐου κάθε έτους, αναλυτικό υπόμνημα ενώ-
πιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά 
με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά τη λήψη 
του αναλυτικού υπομνήματος από τον υποψήφιο δι-
δάκτορα, υποβάλλει κατά το μήνα Ιούνιο την ετήσια 
έκθεση προόδου του υποψηφίου. Τόσο το αναλυτικό 
υπόμνημα του υποψηφίου όσο και η ετήσια έκθεση 
προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφί-
ου διδάκτορα. Στην περίπτωση που η ΕΔΣ κρίνει ότι η 
πρόοδος του υποψηφίου διδάκτορα δεν είναι ικανο-
ποιητική, εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος 
τη λήψη σχετικών μέτρων,

γ) να παρουσιάζει προφορικά, δημόσια την πρόοδό 
του υπό μορφή σεμιναρίου μία φορά κάθε έτος σε ημε-
ρομηνία την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος και 
η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους διδάκτο-
ρες του Τμήματος. Υποχρέωση προφορικής, δημόσιας 
παρουσίασης έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους 
οποίους έχει παρέλθει ένας (1) χρόνος από τη σύσταση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,

ε) να συμμετέχει σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο οι οποίες του ανατίθενται κατόπιν από-
φασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και άλλες 
υποβοηθητικές προς το Τμήμα υποχρεώσεις (π.χ. επιτη-

ρήσεις εξετάσεων ή επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
με ωριαία αντιμισθία η οποία επιβαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 9
παρ. 3 εδάφιο ε του ν. 3685/2008, που παραμένει σε 
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. α του ν. 4485/2017). 
Η απασχόληση αυτή τελεί υπό την ευθύνη του Επιβλέπο-
ντα Καθηγητή και δεν πρέπει να αποσπά τον υποψήφιο 
διδάκτορα από τις βασικές υποχρεώσεις του, 

στ) να έχει τακτική φυσική παρουσία στο Τμήμα, και 
ζ) να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανα-

κοινώσεις του σε συνέδρια το Τμήμα Μουσικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν τηρεί 
κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις η Συνέλευση του 
Τμήματος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα έγγραφης υπόμνη-
σης συμμόρφωσης στην οποία θα πρέπει ο υποψήφιος 
να ανταποκριθεί θετικά εντός ενός εξαμήνου. Εφόσον ο 
υποψήφιος εξακολουθεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις του, 
μετά από νέα εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η Συνέλευ-
ση δύναται να τον διαγράψει από τα μητρώα υποψηφί-
ων διδακτόρων του Τμήματος. Η απόφαση διαγραφής 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελλητί στην Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και στον υποψήφιο διδάκτορα.

Άρθρο 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση 
της Διδακτορικής Διατριβής

Η Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να αποτελεί σε βά-
θος πρωτότυπη έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα στο 
αντικείμενο της, που στοιχειοθετείται με παρουσίαση 
αποτελεσμάτων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά ή σε έγκριτα διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών.

Η Διδακτορική Διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική 
γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συγγραφή της στην Αγγλι-
κή, εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας το έχει δηλώσει 
είτε στην αρχική του αίτηση είτε με νεότερη αίτηση και 
συμφωνία της ΕΔΣ η οποία επικυρώνεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Διδακτορική 
Διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτεταμένη πε-
ρίληψη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα ενδει-
κτικού μεγέθους έως 10 σελίδων.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, όταν κρίνει ότι 
περατώθηκε η έρευνα του υποψηφίου, επιτρέπει εγγρά-
φως σ' αυτόν τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής και την έγγραφη θετική εισήγηση της 
πλειοψηφίας των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής ο υποψήφιος διδάκτορας αιτείται στη 
Συνέλευση του Τμήματος τη δημόσια υποστήριξη και 
αξιολόγηση της. Την αίτηση συνοδεύουν οκτώ (8) βι-
βλιόδετα και ηλεκτρονικά αντίγραφα της υπό κρίσης 
Διδακτορικής Διατριβής.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει ανα-
λυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέ-
λευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής 
Διατριβής.
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Η ΕΔΣ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον 
ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (άρθρο 41 
του ν. 4485/2017), στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο ορισμός της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114 τ.Α΄). Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με εκείνο στο οποίο εκπονείται η Διδακτο-
ρική Διατριβή. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από τη σύσταση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής, ο Διευθυντής του ΠΜΣ με ειδική πρόσκληση συ-
γκαλεί σε καθορισμένο τόπο και χρόνο την Επταμελή 
Εξεταστική Επιτροπή ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος 
διδάκτορας αναπτύσσει δημοσίως τη Διδακτορική Δι-
ατριβή του.

Σε περίπτωση κωλύματος του Επιβλέποντα Καθηγητή 
ή άλλου λόγου, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
των τριάντα (30) ημερών, ο Πρόεδρος του Τμήματος δύ-
ναται να συγκαλέσει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. 
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον 
υποψήφιο διδάκτορα με τη διαδικασία που περιγράφε-
ται στο άρθρο 41 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄).

Στην πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται και στη ΕΔΣ, 
αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία είναι δημόσια και ανοι-
κτή και μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφε-
ρόμενος. Η πρόσκληση αναρτάται τουλάχιστον πέντε (5) 
ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δημόσιας παρου-
σίασης σε εμφανή σημεία στους πίνακες ανακοινώσεων 
του Τμήματος, στους λοιπούς χώρους του Τμήματος και 
την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η έναρξη της διαδικασίας της δημόσιας υποστήριξης, 
παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής, προϋποθέτει 
τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών 
της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπο-
ρούν να συμμετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης, ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας αναλύει και παρουσιάζει τα συμπε-
ράσματα της Διδακτορικής του Διατριβής σε χρόνο μιας 
ωριαίας διάλεξης. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και 
οι υπόλοιποι παρόντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτή-
σεις, να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις.

Αμέσως μετά τη δημόσια υποστήριξη η Επταμελής 
Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται σε κλειστή συνεδρίαση 
υπό την προεδρία του Επιβλέποντος Καθηγητή και κρίνει 
την ποιότητα της Διδακτορικής Διατριβής και αποφαίνε-
ται αν η Διδακτορική Διατριβή είναι πρωτότυπη και αν 
συνιστά συμβολή στην επιστήμη. Η Επταμελής Εξετα-
στική Επιτροπή μπορεί

• να εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή όπως αυτή έχει 
υποβληθεί,

• να εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή ζητώντας ήσ-
σονος σημασίας τροποποιήσεις,

• να ζητήσει μείζονος σημασίας τροποποιήσεις,
• να αρνηθεί την έγκριση της διαπιστώνοντας τυχόν 

αδυναμίες και να προτείνει την εκ νέου υποβολή και 
επανεξέτασης της σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) 
μηνών αλλά εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξέ-
τασης, και

• να μην εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή και να μην 
προτείνει την εκ νέου υποβολή της.

Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται 
η θετική ψήφος τουλάχιστον πέντε (5) παρόντων, με φυ-
σική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη, μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Η Διδακτορική Διατριβή αξιολο-
γείται με έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: 
Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Για τον ανωτέρω αξιολογικό 
χαρακτηρισμό απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 
πέντε (5) παρόντων, με φυσική παρουσία ή τηλεδιά-
σκεψη, μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Στην περίπτωση έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής 
με ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, ο υποψήφιος 
διδάκτορας οφείλει να υποβάλλει την τροποποιημένη 
διατριβή και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή βε-
βαιώνει εγγράφως ότι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη. Το 
χρονικό διάστημα για την υποβολή των διορθωμένων 
αντιτύπων στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερο-
μηνία εξέτασης.

Στην περίπτωση που απαιτούνται μείζονος σημασίας 
τροποποιήσεις, την τροποποιημένη Διδακτορική Δια-
τριβή εγκρίνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή και, 
σε περίπτωση έγκρισης, αξιολογεί την επίδοση του υπο-
ψηφίου με έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: 
Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, σύμφωνα με τη διαδικασία 
έγκρισης και χαρακτηρισμού που αναφέρθηκε ανωτέρω. 
Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των διορθωμένων 
αντιτύπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες 
από την ημερομηνία εξέτασης.

Σε περίπτωση που η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 
δεν εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή διαπιστώνοντας 
βαθύτερες αδυναμίες και προτείνει την εκ νέου υποβολή 
της, σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, αλλά 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξέτασης, η τρο-
ποποιημένη Διδακτορική Διατριβή επανεξετάζεται από 
την ίδια Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση 
δεύτερης αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας 
διαγράφεται από το ΠΔΣ του Τμήματος.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της Διδακτορικής Διατρι-
βής και μη δυνατότητας εκ νέου υποβολής, ο υποψήφιος 
διδάκτορας διαγράφεται από το ΠΔΣ του Τμήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της κάθε διαδικασίας η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει ειδικό πρα-
κτικό υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα, με φυσική 
παρουσία ή τηλεδιάσκεψη, μέλη της το οποίο και υπο-
βάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να 
γίνει η αναγόρευση του διδάκτορα, εφ' όσον έχει εγκρι-
θεί η Διδακτορική Διατριβή. Στο Πρακτικό αναφέρεται 
οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου των παρόντων 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Απονομή του διδακτορικού τίτλου
και αναγόρευση

Εντός διμήνου από την τελική έγκριση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, γίνεται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος παρουσίαση του Πρακτικού της Εξετα-
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στικής Επιτροπής και ακολουθεί η καθομολόγηση του 
υποψηφίου και η αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Στη συνεδρίαση παρί-
σταται ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις. Πριν 
την καθομολόγηση, η διατριβή πρέπει να έχει τυπωθεί 
και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα του υποψηφίου διδά-
κτορα, ο οποίος και καταθέτει 14 αντίτυπα της ως εξής:

• Από ένα στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής.

• Τέσσερα στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευό-
μενα από ηλεκτρονικό αντίγραφο και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο αριθμ. 11619/8-4-2013 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Ένα στη ΕΔΣ (και σε ηλεκτρονική μορφή).
• Ένα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη της 

Βουλής.
• Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Ο τίτλος και η περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής 

αναρτώνται στον ιστοσελίδα του Τμήματος. Η τελική 
μορφή του κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής (μετά 
από έγγραφη άδεια του διδάκτορα) αναρτάται σε ειδικό 
χώρο της ιστοσελίδας του Τμήματος. 

Το κείμενο της καθομολόγησης αναφέρεται στον Οδη-
γό Σπουδών του Τμήματος.

Άρθρο 12
Υποτροφίες - Έμμισθες θέσεις

Για τη χορήγηση υποτροφιών ή άλλων έμμισθων θέ-
σεων, εφόσον είναι διαθέσιμες, προηγούνται οι υποψή-
φιοι διδάκτορες και έπονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την πηγή της χρη-
ματοδότησης. Η διαδικασία επιλογής γίνεται μετά από 
γραπτή αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα, την οποία 
συνυπογράφει ο επιβλέπων. Στη συνέχεια, αναφέρονται 
αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής για τους υποψήφιους 
διδάκτορες. Επιπλέον, ισχύουν οι περιορισμοί που θέτει 
ο οργανισμός που παρέχει τις υποτροφίες.

Οι υποτροφίες ή άλλες έμμισθες θέσεις δίνονται κατά 
προτεραιότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, με κριτήριο 
τον υψηλότερο βαθμό ο οποίος καθορίζεται ως εξής: 

α) Για κατόχους ΔΜΣ στις Μουσικές Σπουδές ή συνα-
φές αντικείμενο, χρησιμοποιείται ο βαθμός του ΔΜΣ. 

β) Για κατόχους του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα-
πτυχιακού επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 46 του 
ν. 4485/2017, χρησιμοποιείται ο βαθμός του τίτλου αυτού.

γ) Για φοιτητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 
παραπάνω κατηγορίες, χρησιμοποιείται ο βαθμός του 
πρώτου κύκλου σπουδών τους, πολλαπλασιασμένος 
επί 0,9. 

Για όσους εμπίπτουν σε περισσότερες από μία από τις 
περιπτώσεις α) και β), χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος 
από τους βαθμούς τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το 
κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός του πρώτου κύκλου 
σπουδών και τυχόν νέα ισοβαθμία επιλύεται με κλήρωση.

Οι έμμισθες θέσεις που δίνονται για παροχή επικουρι-
κού έργου, αφορούν σε επικουρικό έργο επιπλέον από 
αυτό που παρέχει ο υποψήφιος διδάκτορας ως μέρος 
των υποχρεώσεων του σύμφωνα με το άρθρο 9 του πα-
ρόντος κανονισμού. 

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από την πηγή χρη-
ματοδότησης, η διάρκεια των υποτροφιών είναι εξαμη-
νιαία με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον εξά-
μηνο, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής επίδοσης 
του υποψήφιου διδάκτορα στο επικουρικό έργο που 
του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 13
Λοιπές Διατάξεις

1) Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημέ-
νης πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής δύναται να επιτρέψει στον υποψήφιο διδάκτορα 
να μεταβεί, στα πλαίσια του ΠΔΣ, για ορισμένο χρονικό 
διάστημα σε άλλο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2) Πριν την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής 
ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη Γραμματεία 
του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι: 
α) ολόκληρη η Διδακτορική Διατριβή ή τα ουσιώδη μέρη 
της δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση σε άλλες εξετα-
στικές επιτροπές και ότι ο υποψήφιος διδάκτορας δεν 
έχει υποβληθεί ήδη προηγουμένως σε δοκιμασία επί 
διδακτορία με το ίδιο θέμα, και ότι β) η παρούσα δια-
τριβή εκπονήθηκε κάτω από τους διεθνείς ηθικούς και 
ακαδημαϊκούς κανόνες δεοντολογίας και προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τους κανό-
νες αυτούς, ο υποψήφιος θα πρέπει να μην έχει προβεί 
σε ιδιοποίηση ξένου επιστημονικού έργου και να έχει 
πλήρως αναφέρει τις πηγές που χρησιμοποίησε στην 
Διδακτορική Διατριβή.

3) Διδακτορικός τίτλος ο οποίος χορηγήθηκε είναι 
δυνατό να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν 
συνέτρεχαν, την εποχή απόκτησης του, οι εκ του νόμου 
και του παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του. 
Η ανάκληση ή ακύρωση του τίτλου γίνεται από τα οικεία 
όργανα που απένειμαν τον τίτλο με πλειοψηφία των 3/4 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε δεύτερο επίπεδο, του 
θέματος επιλαμβάνεται η Σύγκλητος, εφόσον αυτό ζη-
τηθεί από τον ενδιαφερόμενο.

4) Ο υποψήφιος διδάκτορας και η Διδακτορική Δια-
τριβή οφείλουν να είναι συνεπείς με τις συνήθεις ακα-
δημαϊκές πρακτικές. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα μη 
συμβατά με τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, 
ο υποψήφιος διδάκτορας χάνει αυτόματα και οριστικά 
την ιδιότητα του αυτή και διακόπτεται κάθε σχέση του με 
το Τμήμα. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει 
οριστικά τίτλο που έχει απονεμηθεί σε περίπτωση που 
ο υποψήφιος ή αναγορευθείς διδάκτορας αποδειχθεί, 
έστω και εκ των υστέρων, ότι έχει προβεί σε λογοκλοπή 
(βλέπε παρ. 3 του παρόντος άρθρου).

5) Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των μελών 
των Συμβουλευτικών Επιτροπών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων Διδακτορικών Διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.

6) Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι ένα πλήρες 
και αυτοτελές επιστημονικό έργο και όχι συρραφή ερ-
γασιών και να μπορεί να δημοσιευθεί εξ ολοκλήρου με 
τη μορφή μονογραφίας.
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7) Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της ΕΔΣ.

8) Ο κανονισμός γνωστοποιείται σε έντυπη μορφή και 
μέσω του ιστότοπου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 3 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

Ι

Αριθμ. 16924  (2)
   Απονομή του Τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον 

Jeffrey Warren Moses. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. 1062/28-3-2019)

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

εν Ιωαννίνοις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2, περ. λγ του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Β΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2, περ. ιθ του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Β΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41, του π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 
220/3-11-2008, τ.Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 περ. ζ 
του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Β΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22 και του άρθρου 81
παρ. 58 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ.Α΄).

6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. αριθμ. 878α/
29-1-2019).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Απονέμουμε τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, στον Jeffrey Warren Moses, Καθη-
γητή Παθολογίας του Columbia University of Physicians 
and Surgeons of New York, ΗΠΑ, για τη μακρόχρονη, 
γόνιμη και ευδόκιμη προσφορά του στην επιστήμη που 
θεραπεύει παγκοσμίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 3 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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,
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