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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14071
Επανίδρυση Διϊδρυματικού-Διατμηματικού Προ
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική
Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών» Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του και εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αριθμ. συνεδρίασης 1046/5/26-4-2018, Θέμα 2ο)
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» (ΦΕΚ 137/
5-6-13, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) άρθρο 19,
παρ. 7.
5. Την υπ΄αριθμ. 163204/21/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄4334/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών».
7. Την υπ΄αριθμ. 26407/Ζ1/15-2-2018 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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10. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Την υπ΄ αριθμ. Β7/267 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
738/17-07-1998) 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».
12. Την υπ΄ αριθμ. 597 π.ε., 82132/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1465/21-11-2002) με τίτλο «Τροποποίηση
της Β7/267/6.7.1998 (ΦΕΚ 738 τ.Β΄/17.7.1998) "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».
13. Την υπ΄ αριθμ. 96110/Β7 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 2285/11-11-2008) με τίτλο «Τροποποίηση της
υπ΄ αριθμ. Β7/267 (ΦΕΚ 738/τ. Β΄/17.7.1998) 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.».
14. Την υπ΄ αριθμ. 194672/Ζ1 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 3311/10-12-2014) με τίτλο «Αντικατάσταση της
υπ΄ αριθμ. Β7/267 (ΦΕΚ 738/τ. Β΄/17.7.1998) 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».
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15. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
16. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ.: «Ελληνική φιλοσοφία -Φιλοσοφία των Επιστημών» (120/124-1-2018 και 121/13-2-2018).
17. Την απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. συνεδρ. 1046/5/26-4-2018.
18. Την απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης αριθμ. συνεδρ. 385/29-3-2018.
19. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
20. Το έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π από το οποίο προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των
Επιστημών» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
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
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία
των Επιστημών» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' [Δεύτερος και
Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄):
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της
Ελληνικής φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των Τ.Ε.Ι. όσον αφορά
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τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να
εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και
συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ελληνική Φιλοσοφία - φιλοσοφία των Επιστημών».
Ο τύπος των χορηγούμενων Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)καθώς και ό,τι αφορά στην καθομολογηση των κατόχων, καθορίζονται με απόφαση
της Ε.Δ.Ε., σε συνάρτηση με τον ισχύοντα Εσωτερικό
Κανονισμό του Ιδρύματος.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
α) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής Τμημάτων φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού
αντικειμένου,
β) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄80),
γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.
δ) Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος
στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στα Τμήματα των
Ιδρυμάτων όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με
το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που
επιτελούν στα οικεία Ιδρύματα.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που
οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τέσσερα (4)
εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που
απαιτείται για την εκπόνηση και την υποβολή προς κρίση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται και στα τέσσερα
εξάμηνα σπουδών (α', β', γ' και δ'), β) η παρακολούθηση
φροντιστηρίων ειδικών θεμάτων εξαμηνιαίας διάρκειας
και γ) η παρακολούθηση ετήσιας σειράς διαλέξεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1756/17.05.2018

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται
για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ. -ήτοι 30 Π.Μ.
ανά εξάμηνο σπουδών). Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ερευνητική Μεθοδολογία
Αρχαίο Ελληνική Φιλοσοφία
Νεότερη και Σύγχρονη
Φιλοσοφία
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

ECTS Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
14
8
8
30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νεοελληνική Φιλοσοφία
Ερευνητική Μεθοδολογία
Φιλοσοφία των Κοινωνικών
Επιστημών
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

ECTS Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
8
14
8
30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Πιστωτικές
Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας Μονάδες (Π.Μ.)
Κοινωνική και Πολιτική
Φιλοσοφία
Η Προβληματική της
Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας
Έναρξη Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
(ερευνητικό στάδιο)
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

8
8
14

30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής
Εργασίας
Επιστημολογία- Φιλοσοφία της
Επιστήμης
Η Ελληνική Φιλοσοφία και
ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Συνέχιση και ολοκλήρωση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

ECTS Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
8
8
14

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται,κατ'
ανώτατο όριο,σε είκοσι (20) ετησίως.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων ομοταγών Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, Επίσης, στο ΔΔ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα διαθέτουν τη
βασική υποδομή σε όλα τα επίπεδα για την υποστήριξη
και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία -Φιλοσοφία των Επιστημών».
Ειδικότερα, η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει
το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη διεξαγωγή του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. συνίσταται στα εξής:
α) Έξι αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερις αίθουσες
Φροντιστηρίων.
β) Δύο αίθουσες εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών.
γ) Υπολογιστικό εξοπλισμό.
δ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (με πλήρη σειρά
των πηγών και εκατοντάδα ξενόγλωσσων περιοδικών).
ε) Τις Βιβλιοθήκες και τις αρχειακές ενότητες των
τεσσάρων Ερευνητικών Μονάδων του Τομέα φιλοσοφίας: του «Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Μελέτης της
Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών», του
«Εργαστηρίου Ερευνών της Νεοελληνικής φιλοσοφίας», του «Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών» και του
«Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών».
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία - φιλοσοφία των
Επιστημών» θα λειτουργήσει μέχρι την αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές, η οποία θα καταστήσει αναγκαία την άμεση
τροποποίηση του, αλλά και σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση
των Π.Μ.Σ.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Η χρηματοδότηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να
προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ή άλλων διεθνών οργανισμών, στ) μέρος των εσόδων
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης,
το κόστος λειτουργίας του για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών ανέρχεται σε 21.000 ευρώ και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Συντήρηση-Αναβαθμίσεις πάγιου
εξοπλισμού

3.000,00 €

Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία

4.000,00 €

Προμήθεια/Δικαιώματα χρήσης
λογισμικού

1.000,00 €

Δαπάνες μετακίνησης

6.000,00 €

Αναλώσιμα

5.000,00 €

Λοιπές δαπάνες

2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

21.000,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
«Ελληνική φιλοσοφία - φιλοσοφία των Επιστημών» κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές 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 (άρθρο 85,
παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
Άρθρο 1
Γενικά
Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν
Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Ελληνική
Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών».
Η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος διέπεται από το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τις διατάξεις της εγκριτικής υπουργικής απόφασης όπως κάθε
φορά ισχύει και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Προγράμματος. Η διάρκεια του Προγράμματος με την παρούσα
μορφή ισχύει μέχρι την αλλαγή του νομικού πλαισίου
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για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, η οποία
θα καταστήσει αναγκαία την άμεση τροποποίηση του.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Τμημάτων
και επιμέρους Αρμοδιότητες
Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν συνολικά δεκαπέντε (15) μέλη
ΔΕΠ (όλων των βαθμίδων), επτά (7) από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα (1) από το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επτά (7) από τον Τομέα Φιλοσοφίας
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν
συναφή με το Π.Μ.Σ. γνωστικά αντικείμενα. Ειδικότερα,
οι υποχρεώσεις των Τμημάτων ορίζονται ως ακολούθως:
2.1 Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -και συγκεκριμένα ο Τομέας Φιλοσοφίας- αναλαμβάνει
και παρέχει τη διοικητική Υποστήριξη στο Πρόγραμμα, εγγράφει τους φοιτητές, διατηρεί τους φακέλους των φοιτητών και ετοιμάζει τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης
που απονέμει το Τμήμα. Συμμετέχει με επτά (7) μέλη ΔΕΠ
στη Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε. Τα γενικά γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. είναι: α) Κοινωνική
και Πολιτική Φιλοσοφία, β) Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, γ) Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική και
Νεοελληνική Φιλοσοφία, δ) Ηθική Φιλοσοφία, ε) Πολιτική
Φιλοσοφία, στ) Ιστορία της Φιλοσοφίας, ζ) Φιλοσοφία των
Επιστημών, η) Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική
Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία, θ) Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφική Ηθική,
ι) Ερευνητική Μεθοδολογία.
2.2 Επιπλέον, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή του Π.Μ.Σ. που συνίσταται στα ακόλουθα: α) τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερις (4) αίθουσες
Φροντιστηρίων, β) δύο (2) αίθουσες εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών, γ) υπολογιστικό εξοπλισμό, δ) τις
Βιβλιοθήκες και τις αρχειακές ενότητες των τεσσάρων
Ερευνητικών Μονάδων του Τομέα Φιλοσοφίας: του «Εργαστηρίου Ερευνών της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας», του
«Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας
των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών», του «Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών» και του
«Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών». Τα μαθήματα, η
διδακτική απασχόληση και οι πρακτικές ασκήσεις των
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
διεξάγονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2.3 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Τομέας Φιλοσοφίας
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
συμμετέχουν στην Ε.Δ.Ε. με τρία (1+2 αντιστοίχως) μέλη
ΔΕΠ. Τα γενικά γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που
συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. είναι: α) Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική, β) Φιλοσοφία του Γερμανικού
Ιδεαλισμού, γ) Αναλυτική Φιλοσοφία, δ) Γνωσιοθεωρία:
Φιλοσοφία του Νου, ε) Φαινομενολογία, στ) Αισθητική
και Φιλοσοφία της Τέχνης, η) Επιστημολογία.
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Άρθρο 3
Διοικητικά Όργανα του Προγράμματος
3.1 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.
3.2 Η εννεαμελής Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
με αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 3
του ν. 4485/2017.
3.3 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 στο άρθρο 44, παρ. 2 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.
3.4 Οι Επιτροπές Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελούνται από τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και φοιτητικών Θεμάτων των συμμετεχόντων
Ιδρυμάτων, οι οποίοι εκτελούν χρέη Προέδρου και τους
Κοσμήτορες των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων ως μέλη και
έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3.5 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
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 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 στο άρθρο 31, παρ. 8
του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την
Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
(άρθρο 45, παρ. 1γ).
Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος
Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παραμένει
σε ισχύ καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος. Αποχώρηση ενός Τμήματος είναι δυνατή μετά
από αίτηση της Γενικής του Συνέλευσης και ομόφωνη
απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε., η οποία σταθμίζει τη βιωσιμότητα του Προγράμματος.
Ο Πρύτανης του
Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πανεπιστημίου Κρήτης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
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
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία
των Επιστημών» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (Δεύτερος και
Τρίτος Κύκλος Σπουδών) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄):
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συνιστά Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο
εγκρίνεται από τις Συγκλήτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της
Ελληνικής φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των Τ.Ε.Ι. όσον αφορά
τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να
εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και
συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 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.
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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 στο άρθρο 44, παρ. 2 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) Οι Επιτροπές Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελούνται από τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και φοιτητικών Θεμάτων των συμμετεχόντων
Ιδρυμάτων, οι οποίοι εκτελούν χρέη Προέδρου και τους
Κοσμήτορες των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων ως μέλη και
έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
ε) 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
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 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 στο άρθρο 31, παρ. 8 του ν. 4485/2017
και όποιες άλλες ορίζονται από την Ειδική Διϊδρυματική
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 45 παρ. 1γ).
στ) Οι εξαμελείς Επιστημονικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.) των Ιδρυμάτων, αρμόδιες για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 44,
παρ. 3 του ν. 4485/2017).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
α) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής Τμημάτων φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού
αντικειμένου,
β) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄80),
γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου,
δ) Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να
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εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος
στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στα Τμήματα των
Ιδρυμάτων όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με
το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που
επιτελούν στα οικεία Ιδρύματα.
Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων - Εισαγωγικές Εξετάσεις Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ'
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως1.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων
σπουδών (άρθρο 45, παρ. 1β του ν. 4485/ 2017), ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε 10 και ο μέγιστος αριθμός αυτών στο
Π.Μ.Σ. σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών
φοιτητών/τριών και των διδασκόντων ορίζεται σε 120.
Σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. προκηρύσσονται θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων
στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες των πτυχιούχων και ο αριθμός των εισακτέων,
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες
υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων
καθώς και οι ημερομηνίες εξέτασης.
Οι αιτήσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
4. Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα.
5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας - οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας- ή
βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις. Οι πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. γίνονται
δεκτοί, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον
από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, κ.λπ. Ο βαθμός κατοχής της γλώσσας
πιστοποιείται με εξετάσεις, εκτός εάν ο υποψήφιος προσκομίσει τίτλους σπουδών, από τους οποίους να προκύπτει η κατοχή με επάρκεια μιας από τις παραπάνω
γλώσσες2. Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών
1

Το ανώτατο όριο των είκοσι (20) εισακτέων ετησίως αφορά
σε υποψήφιους τόσο του Β΄ όσο και του Γ΄ Κύκλου Σπουδών
του Δ.Δ.ΠΜ.Σ.
2
Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του
ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών
της αλλοδαπής, γ) Πτυχίο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό δίπλωμα) οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των Ελληνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από
κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδει-
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ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Τούτο θα πιστοποιηθεί με εξετάσεις, εκτός
εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν τίτλους σπουδών που
να αποδεικνύουν την κατοχή της Ελληνικής γλώσσας.
6. Δημοσιεύσεις-τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (περί τον μήνα
Μάιο) και η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται κατά
τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους3.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων
(Άριστα: 100 μόρια):
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
α. Γενικός βαθμός Πτυχίου
έως 10 μόρια
β. Μέσος όρος βαθμολογίας
έως 20 μόρια
στα προπτυχιακά μαθήματα,
τα σχετικά με το πρόγραμμα
των μεταπτυχιακών σπουδών
γ. Ερευνητικές εργασίες έως 15 μόρια
Δημοσιεύσεις
δ. Προφορική συνέντευξη
έως 5 μόρια
ε. Γραπτές εξετάσεις
έως 50 μόρια
Μέγιστο Σύνολο Μορίων
100
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος
να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25)
μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα
(50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από
την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται
με απόφαση της Ε.Δ.Ε., και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π.
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας
των επιτυχόντων, ο οποίος αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που
οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τέσσερα (4)
εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που
απαιτείται για την εκπόνηση και την υποβολή προς κρίση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος
κνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι
που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας
3
Δικαίωμα υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών έχουν και
οι τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι υποχρεούνται να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή
τους γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου ως την περίοδο Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που είναι επιτυχόντες
θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη
Γραμματεία του Τμήματος τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα
εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
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επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εργάζονται προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4485/2017 η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η διάρκεια
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της
κανονικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι εργάζονται
τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται, επίσης, η
δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών τους,
η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια
της κανονικής φοίτησης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, δύναται η χορήγηση παράτασης σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές αλλά και αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.
Η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή,
όπως αυτή τεκμηριώνεται με τη μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (παρακολουθήσεις μαθημάτων,
παράδοση εργασιών σε κάθε απαιτούμενο μάθημα), η
πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων (υπέρβαση του χρόνου της κανονικής φοίτησης σπουδών, μη
ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας), συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή
δεοντολογία όπως για παράδειγμα η λογοκλοπή, και η
αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού φοιτητή συνιστούν
ενδεικτικούς λόγους διαγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της Ε.Δ.Ε.
Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών και η υποβολή των συναφών δικαιολογητικών
αρχίζουν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και ολοκληρώνονται εντός μίας εβδομάδας.
Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και οι
παλαιότεροι οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου (χειμερινό και εαρινό) να ανανεώνουν την εγγραφή τους με τη
συμπλήρωση του σχετικού εντύπου εγγραφής. Εάν δεν
εγγραφούν για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, τίθεται ζήτημα
αυτοδίκαιης διαγραφής τους. Μόνο οι εγγεγραμμένοι
μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, τις
παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του Β΄ Κύκλου Σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφαλίζονται διευκολύνσεις
σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, την πρόσβαση στους
χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Σπουδών
Αξιολόγηση - Πιστοποίηση της Επιτυχούς
Ολοκλήρωσης των Σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
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εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή των τίτλων ορίζονται ως εξής:
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται και στα τέσσερα
εξάμηνα σπουδών (α΄, β΄, γ΄ και δ΄), β) η παρακολούθηση
φροντιστηρίων ειδικών θεμάτων εξαμηνιαίας διάρκειας και γ) η παρακολούθηση ετήσιας σειράς διαλέξεων.
Η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
πραγματοποιείται στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών. Ειδικότερα, στο Γ΄ εξάμηνο, ύστερα από αίτηση
του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο
προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψηυπόμνημα της προτεινόμενης εργασίας, ορίζεται από την
Ε.Δ.Ε. ο επιβλέπων, το θέμα και συγκροτείται η Τριμελής
Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Στο
Δ΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται η έρευνα και η εκπόνηση της
μεταπτυχιακής εργασίας, για την οποία ως ανώτατο όριο
ορίζονται οι 20.000 λέξεις. Η εκπονηθείσα μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία, προκειμένου να εγκριθεί, παρουσιάζεται δημόσια από τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή, εξετάζεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή
και αξιολογείται στην κλίμακα 0-10, με βάση επιτυχίας
τον βαθμό πέντε (5), ως ακολούθως: Άριστα: 8.50-10,
Λίαν Καλώς: 6.50-8.49, Καλώς: 5-6,49.
Η μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο
αριθμός των αντιτύπων που κατατίθενται και οτιδήποτε
άλλο σχετικό με τη δομή της καθώς και το χρονοδιάγραμμα των διορθώσεων της ορίζονται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των θεματικών των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Ε.Δ.Ε. Κάθε μεταπτυχιακή εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από «Δήλωση
μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης»,
με την οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν ότι
η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «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».
Στην περίπτωση, επίσης, που η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει πως η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία δεν πληροί τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια και δεν είναι δυνατή η δημόσια υποστήριξη της εντός
του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου της φοίτησης,
με τεκμηριωμένη έκθεση εισηγείται προς τη Συνέλευση
της Ε.Δ.Ε. τη μη απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης και τη χορήγηση βεβαίωσης που
πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων
του Β΄ Κύκλου Σπουδών.
Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. (με συντελεστή βαρύτητας
30%) και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (με
συντελεστή βαρύτητας 70%). Η στάθμιση γίνεται από
τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και υπολογίζεται, με
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ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο
τρόπο: ο βαθμός κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται
για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι
(120 Π.Μ. -ήτοι 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών).
Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ερευνητική Μεθοδολογία
Αρχαίο Ελληνική
Φιλοσοφία
Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

ECTS Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
14
8
8
30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νεοελληνική Φιλοσοφία
Ερευνητική Μεθοδολογία
Φιλοσοφία των Κοινωνικών
Επιστημών
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

ECTS Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
8
14
8
30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Πιστωτικές
Έναρξη Μεταπτυχιακής ΕργαΜονάδες (Π.Μ.)
σίας
Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Η Προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ερευνητικό στάδιο)
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

8
8
14

30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής

ECTS Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)

Επιστημολογία - Φιλοσοφία
της Επιστήμης
Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Συνέχιση και ολοκλήρωση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.:

8
8
14

30
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα
που θα παρακολουθήσουν κατά την έναρξη του κάθε
εξαμήνου. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι κατ'
επιλογήν υποχρεωτικά, εκτός από το μάθημα Ερευνητική
Μεθοδολογία, το οποίο δηλώνεται υποχρεωτικά από το
σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών στα δύο πρώτα
εξάμηνα των σπουδών τους.
Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων εναρμονίζονται
με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο των Ιδρυμάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται δια ζώσης και οι
διδάσκοντες ορίζουν εξ αρχής τον ελάχιστο αριθμό παρουσιών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε μάθημα.
Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιμέρους
μαθήματα αξιολογείται στη βαθμολογική κλίμακα από
0-10, βάσει των εργασιών που οφείλουν να παραδώσουν
στο τέλος του κάθε εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που
έχουν δηλώσει.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η
Ελληνική.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν:
α) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς
και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
β) μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των
συνεργαζόμενων Τμημάτων, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός εάν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
γ) διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011,
δ) ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη
ΔΕ.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.
Με απόφαση της Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε., η οποία
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό
κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Δ.Π,Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση του διδακτικού έργου
γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διϊδυματικής Επιτροπής
του Προγράμματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των σεμιναρίων/φροντιστηρίων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία/συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
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Άρθρο 9
Χορηγούμενοι Τίτλοι - Καθομολόγηση
Ο τύπος των χορηγούμενων Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 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 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναγράφονται
τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα, η χρονολογία
περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του
Δ.Μ.Σ., ο τίτλος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού φοιτητή και ο βαθμός του πτυχίου.
Πριν την επίσημη απονομή του τίτλου, στον τελειόφοιτο υποψήφιο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
δύναται να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.
Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
Πόροι - Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να
προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών, στ) μέρος των εσόδων
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης,
το κόστος λειτουργίας του για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών ανέρχεται σε 21.000 ευρώ και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Συντήρηση-Αναβαθμίσεις πάγιου
3.000,00 €
εξοπλισμού
Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία
4.000,00 €
Προμήθεια/Δικαιώματα χρήσης
1.000,00 €
λογισμικού
Δαπάνες μετακίνησης
6.000,00 €
Αναλώσιμα
5.000,00 €
Λοιπές δαπάνες
2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:
21.000,00 €
Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα διαθέτουν τη
βασική υποδομή σε όλα τα επίπεδα για την υποστήριξη
και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία -Φιλοσοφία των Επιστημών».
Ειδικότερα, η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει
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το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη διεξαγωγή του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. συνίσταται στα εξής:
α) Έξι αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερις αίθουσες
Φροντιστηρίων.
β) Δύο αίθουσες εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών.
γ) Υπολογιστικό εξοπλισμό.
δ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (με πλήρη σειρά
των πηγών και εκατοντάδα ξενόγλωσσων περιοδικών).
ε) Τις Βιβλιοθήκες και τις αρχειακές ενότητες των τεσσάρων Ερευνητικών Μονάδων του Τομέα Φιλοσοφίας:
του «Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών», του «Εργαστηρίου Ερευνών της Νεοελληνικής φιλοσοφίας», του
«Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών» και του «Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών».
Άρθρο 12
Διάρκεια Ισχύος
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
ΔΔ.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 τροποποίηση του, αλλά
και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την
αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44, παρ. 6
του ν. 4485/2017 και άρθρο 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017).
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
«Ελληνική φιλοσοφία - φιλοσοφία των Επιστημών» κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές 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 (άρθρο 85,
παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
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 Σπου-
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δών της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
θα λειτουργήσουν 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
(ΦΕΚ 114 τ.Α΄): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών, με τον
οποίο καθορίζονται η δομή, η λειτουργία, οι προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης του Διδακτορικού
Διπλώματος, συνιστά Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις Συγκλήτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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 είναι η εξειδίκευση των
κατόχων Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
φιλοσοφία, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και
συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
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 στο άρθρο 44, παρ. 2 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
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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 πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 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 στο άρθρο 31, παρ. 8 του
ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την Ειδική
Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 45,
παρ. 1γ).
ε) Οι εξαμελείς Επιστημονικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.) των Ιδρυμάτων, αρμόδιες για την εξωτερική
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 44, παρ.
3 του ν. 4485/2017).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις του Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 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 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),
γ) Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να μην είναι μικρότερος του επτά (7,00).
Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ΄ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού, και εκτός διαδικασιών επιλογής.
Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων - Εισαγωγικές Εξετάσεις Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
ορίζεται, κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως4.
Σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. προκηρύσσονται θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες
των υποψηφίων και ο αριθμός των εισακτέων, ο τρόπος
εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων καθώς
και οι ημερομηνίες εξέτασης.
Οι αιτήσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμμα4

Το ανώτατο όριο των είκοσι (20) εισακτέων ετησίως αφορά
σε υποψήφιους τόσο του Β΄ όσο και του Γ΄ Κύκλου Σπουδών
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
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τεία του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών.
2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
5. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. στη φιλοσοφία. Στην περίπτωση
που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων στο π.δ.Σ. το Δ.Μ.Σ. στη φιλοσοφία,
είναι απαραίτητη η βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους ότι β
εργασία θα ολοκληρωθεί εντός του χειμερινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στον Γ΄ Κύκλο.
6. Αντίτυπο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
7. Δημοσιεύσεις - τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (περί τον μήνα
Μάιο) και η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται κατά
τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων
(Άριστα: 100 μόρια):
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ

α. Βαθμός Διπλώματος
έως 10 μόρια
Μεταπτυχιακών Σπουδών
β. Μεταπτυχιακή
έως 25 μόρια
Διπλωματική εργασία
γ. Γραπτές εξετάσεις
έως 50 μόρια
δ. Δημοσιευμένο έργο συναφές
με τη φιλοσοφία
(μονογραφίες 5 μόρια - άρθρα
έως 10 μόρια
3 μόρια - ανακοινώσεις σε συνέδρια 2 μόρια)
ε. Προφορική συνέντευξη
έως 5 μόρια
Μέγιστο Σύνολο Μορίων
100
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος
να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25)
μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα
(50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από την
αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται με
απόφαση της Ε.Δ.Ε., και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. που
έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος αφού επικυρωθεί από τη
Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες.
Οι υποψήφιοι του Γ΄ Κύκλου που είναι επιτυχόντες,
αλλά δεν έχουν λάβει το Δ.Μ.Σ. στη Φιλοσοφία, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για
την απονομή του Δ.Μ.Σ. σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από τις ημερομηνίες διεξαγωγής των
εξετάσεων για τον Γ΄ Κύκλο που συμμετείχαν, να έχει
συγκροτηθεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για
την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής και να
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έχει οριστεί το θέμα της διατριβής. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν έχει παρέλθει ένα πλήρες ημερολογιακό έτος,
οι υποψήφιοι οφείλουν να επαναλάβουν τις εξετάσεις για
την εισαγωγή τους στον Γ΄ Κύκλο Σπουδών.
Οι επιτυχόντες του Γ΄ Κύκλου οφείλουν, εντός του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής τους στον Γ΄ Κύκλο Σπουδών5, να υποβάλουν προς τη Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής σχετική αίτηση για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, στην οποία να αναγράφεται ο
προτεινόμενος τίτλος και ο προτεινόμενος επιβλέπων
της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από
αναλυτικό υπόμνημα - προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, το οποίο συντάσσεται σε συνεννόηση με το μέλος
που προτείνεται να αναλάβει την επίβλεψη.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται
θετικά ή αρνητικά για την αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερόμενου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
και ακολούθως η Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντος, τη συνεκτιμά και 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.
Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα
μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές
Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας
Αθηνών.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει
την αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την
εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής,
μετέχουν εκτός από τον επιβλέποντα και δύο μέλη Δ.Ε.Π.
Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή
άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4485/2017. Στην Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1)
μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου
Τμήματος.
Κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει συνολικά την επίβλεψη οκτώ (8) υποψηφίων διδακτόρων. 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 ο αριθμός των φοιτητών που επιβλέπει
δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα (10).
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
5

Εάν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οι επιτυχόντες του Γ΄ Κύκλου δεν έχουν ανταποκριθεί,
οφείλουν να επαναλάβουν τις εξετάσεις για την εισαγωγή τους
στον Γ΄ Κύκλο Σπουδών.
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διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.,
αναθέτει την επίβλεψη σε άλλο μέλος, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος. Η επίβλεψη της διδακτορικής
διατριβής είναι δυνατόν να ανατεθεί σε ένα από τα δύο
(2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων
διδακτόρων που δύναται να επιβλέψει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Στην περίπτωση που 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 ξεκίνησε η εκπόνηση
της διατριβής.
Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων και οι θεματικές
περιοχές της διδακτορικής διατριβής αναρτώνται στον
δικτυακό τόπο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα.
Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι η ελληνική, η Συνέλευση όμως της Ε.Δ.Ε. μπορεί να
ορίζει άλλη πλην της ελληνικής γλώσσα συγγραφής. Σε
περίπτωση κατά την οποία, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη
γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια και Όροι Φοίτησης - Δικαιώματα
και Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων
Η κανονική 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 από την ημερομηνία
συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
και τον ορισμό του θέματος της διατριβής. Ο ανώτατος
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι πλήρη ημερολογιακά έτη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ασθένεια, σοβαροί
οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, δύναται η χορήγηση
παράτασης σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους
υποψήφιους διδάκτορες αλλά και αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.
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
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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 Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Οι εγγραφές ίων 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 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, έως τις 30
Μαΐου κάθε έτους, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής του. 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 έως 30 Ιουνίου 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 διατηρούν 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
Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής
Διατριβής - Πιστοποίηση της Επιτυχούς
Ολοκλήρωσης των Σπουδών
Όταν ο υποψήφιος διδάκτωρ ολοκληρώσει τη διατριβή,
η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστι-
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κής 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. αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη
που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39, παρ. 2, εδάφια
β΄ και γ΄ του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον
μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 §. 2, εδάφια
β΄ του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη που έχουν
αντικατασταθεί μπορεί να παρίστανται στη διαδικασία
της δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης και αξιολόγησης
της διδακτορικής διατριβής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα. 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.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από
τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στις
οποίες απαντά ο υποψήφιος. Στη συνέχεια, η Εξεταστική
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει
τη διατριβή 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. Η έγκριση και
η βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή αξιολογείται στην κλίμακα 0-10, με βάση
επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5), ως ακολούθως: Άριστα:
8.50-10, Λίαν Καλώς: 6.50-8.49, Καλώς: 5-6,49.
Η μορφή της διδακτορικής διατριβής, ο αριθμός των
αντιτύπων που κατατίθενται και οτιδήποτε άλλο σχετικό
με τη δομή της καθώς και το χρονοδιάγραμμα των διορθώσεων 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».
Άρθρο 9
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του υποψήφιου διδάκτορα 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
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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 τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του
Δ.Δ., ο τίτλος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 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.

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.),
το οποίο καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα/
φορείς και εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα
συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Άρθρο 10
Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη
Στο πλαίσιο της δυνατότητας συνεργασίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία - φιλοσοφία» με 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

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 (άρθρο 85, παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

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
τροποποίηση του, αλλά και σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των
Π.Μ.Σ. (άρθρο 44, παρ. 6 του ν. 4485/2017 και άρθρο 32,
παρ. 8 του ν. 4485/2017).

Ιωάννινα, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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