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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 12718/21/ΓΠ (1)
Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/ 

2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις εδαφ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 2854/18/Γ.Π./21-2-2018 (Β΄ 870) 
πράξη της Συγκλήτου κατάρτισης του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογί-
ας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στην 
196η/09-03-2021 στην οποία τροποποιήθηκε ο Κανονι-
σμός Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Β΄ 114).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)
του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ)
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ)

Άρθρο 1: Τίτλος σπουδών
Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι-

βάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
(ΠΔΣ), το οποίο διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
(ν. 4485/2017) και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΘ. Αντι-
κείμενο του παρόντος ΠΔΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης 
διδακτορικού επιπέδου στα αντικείμενα που θεραπεύει 
το Τμήμα, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να 
αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία 
και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων 
και εφαρμογών στα αντίστοιχα αντικείμενα. Σκοπός του 
παρόντος ΠΔΣ είναι η εκπαίδευση, μόρφωση και ανά-
δειξη στελεχών στην επιστήμη της Γεωπονίας σε διδα-
κτορικό επίπεδο, με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα 
που διακονεί το Τμήμα.

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις και διαδικασία 
επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων

Το διδακτορικό είναι μία πολυετής και πρωτότυπη 
έρευνα πάνω σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 
που θα παραγάγει τεκμηριωμένα αποτελέσματα για την 
επιστήμη και τη γνώση. Προϋπόθεση για την απόκτηση 
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Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε γνωστικά αντικείμε-
να που θεραπεύει το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος, είναι η κατοχή:

• Πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων της αλλοδαπής με ανάλογη αναγνώριση 
από τον ΔΟΑΤΑΠ.

• Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του εν 
λόγω Τμήματος ή αντίστοιχου ΠΜΣ ή ισοδύναμου δι-
πλώματος Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή εξωτερικού, 
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με αντικείμενο συγ-
γενές προς αυτό του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας 
και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ισότιμων 
Σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδά-
κτορες μόνο εφ’ όσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ. Για τους από-
φοιτους Τμημάτων με αναγνωρισμένο Integrated Master 
δεν απαιτείται επιπλέον ΔΜΣ. Μη κάτοχοι ΔΜΣ μπορούν 
να γίνουν δεκτοί κατ’ εξαίρεση διακεκριμένοι επιστήμο-
νες, εάν διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή ερευνητική 
εργασία, όπως αυτή τεκμηριώνεται με τουλάχιστον μία 
(1) δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.

Άρθρο 3: Διαδικασία αίτησης
 και επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
σπουδές προς απόκτηση ΔΔ υποβάλλουν σχετική αί-
τηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία προσ-
διορίζουν το θεματικό πεδίο της ΔΔ. Στην αίτησή του 
ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει και το όνομα του 
μέλους ΔΕΠ του ΤΓΙΥΠ που δέχεται να είναι Επιβλέπων 
της ΔΔ, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράψει την αίτηση, 
δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τη σύμφωνη γνώμη του. 
Ο Επιβλέπων θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθη-
γητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, 
το δε θεματικό πεδίο της ΔΔ να ανήκει στο γνωστικό 
αντικείμενό του. Ο υποψήφιος είναι εκείνος που επιλέγει 
τον Επιβλέποντα της ΔΔ του, με βάση το θεματικό πεδίο 
της διατριβής που περιγράφεται στην αίτηση. Κάθε υπο-
ψήφιος για εκπόνηση ΔΔ υποβάλλει στη Γραμματεία του 
Τμήματος, μαζί με την αίτησή τα παρακάτω:

1) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων 
των βασικών σπουδών.

2) Αντίγραφο πτυχίου.
3) Αντίγραφο ΔΜΣ, καθώς και βεβαίωση αναλυτικής 

βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΠΜΣ (αντί-
γραφο) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχει παρα-
κολουθήσει επιτυχώς.

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5) Δύο συστατικές επιστολές.
6) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο 

τουλάχιστον Β2) ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε 
αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της 
Ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ) διαβιβά-
ζονται από τη Γραμματεία στη Συνέλευση του Τμήματος 
(ΣΤ) μαζί με την εισήγηση - αποδοχή του προτεινόμενου 
Επιβλέποντα Καθηγητή και τον ορισμό του θεματικού 
πεδίου της ΔΔ. Στη συνέχεια η ΣΤ εξετάζει αν ο υποψήφι-
ος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση ΔΔ. Κάθε 
μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα μέχρι επτά 

(7) το μέγιστο ΥΔ.Στην περίπτωση που η ΣΤ αποφασίσει 
να κάνει δεκτή την αίτηση του υποψηφίου και έπειτα από 
σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή και μετά 
από κοινή πρόταση του Επιβλέποντα και του ΥΔ, ορίζει 
ενυπογράφως στην επόμενη ΣΤ Τριμελή Συμβουλευτι-
κή Επιτροπή (ΤΣΕ) για την επίβλεψη και καθοδήγησή 
του, στην οποία μετέχουν ο Επιβλέπων και άλλα δύο 
(2) μέλη ΔΕΠ καθηγητή α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και 
επίκουρου από το οικείο ΑΕΙ ή άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή καθηγητές και ερευνητές που υπηρετούν σε αναγνω-
ρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί-
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με την υπό επίβλεψη ΔΔ. Η ΤΣΕ 
σε συνεργασία με τον ΥΔ καθορίζει στην ίδια ή και σε 
επόμενη ΣΤ τον ακριβή τίτλο της ΔΔ (στην Ελληνική ή 
στην Αγγλική γλώσσα) καθώς και το προσχέδιο της ΔΔ 
υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα. 
Ο τίτλος της διατριβής μπορεί να επανακαθoριστεί στο 
τελευταίο έτος εκπόνησής της μετά από αιτιολογημέ-
νη εισήγηση της ΤΣΕ και του ΥΔ. Εάν για οποιονδήποτε 
λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να 
τελέσει χρέη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΣΤ αναθέ-
τει την επίβλεψη της ΔΔ σε ένα από τα άλλα δύο μέλη 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με συναφές 
ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο, εφόσον αποτελεί μέ-
λος ΔΕΠ του ΤΓΙΥΠ ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγι-
στου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να 
επιβλέπεται από κάθε Επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, δι-
αφορετικά σε άλλο μέλος ΔΕΠ του ΤΓΙΥΠ, με το πλέον 
συναφές ερευνητικό αντικείμενο με αυτό του αρχικού 
Επιβλέποντα, ύστερα από αίτηση του ΥΔ και σύμφωνη 
γνώμη του προτεινομένου Επιβλέποντα. Αν ο αρχικός 
Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέποντα των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται 
από το ΤΓΥΙΠ. Στη συγκρότηση της επταμελούς επιτρο-
πής συμμετέχουν και τα μέλη της τριμελούς με εξαίρεση 
όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα ονόματα των ΥΔ, των 
επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων ΔΔ και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς 
και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του ΤΓΥΙΠ στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η ΔΔ πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, 

που να αποτελεί συμβολή στα επιστημονικά πεδία που 
διακονεί το ΤΓΥΙΠ. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση 
του ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλή-
ρη ημερολογιακά έτη και μεγαλύτερη από έξι (6) πλήρη 
ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της 
ΤΣΕ του ΥΔ από τη ΣΤ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
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ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση 
της ΤΣΕ προς τη ΣΤ, ο μέγιστος χρόνος μπορεί να παρα-
ταθεί το πολύ μέχρι δύο (2) έτη, ή να δοθεί δυνατότητα 
αναστολής της φοίτησης για όσο χρόνο διαρκεί ο λόγος 
της παράτασης, ο οποίος δεν προσμετράται στον χρόνο 
φοίτησης. Σε περίπτωση μη τεκμηριωμένης αιτιολογη-
μένης υπέρβασης των παραπάνω χρονικών ορίων από 
τον ΥΔ, ή εάν ο ΥΔ δεν παραμένει ενεργός στις υποχρε-
ώσεις του για την ολοκλήρωση της ΔΔ, ή δεν έχει υπο-
βάλει ετήσιες εκθέσεις προόδου για τουλάχιστον δύο 
έτη, η ΤΣΕ δύναται να εισηγείται προς τη ΣΤ τη διαγρα-
φή του ΥΔ. Σε κάθε περίπτωση, οριστική διαγραφή του 
ΥΔ προκύπτει με ακαδημαϊκά τεκμηριωμένη σύμφωνη 
γνώμη της ΣΤ επί της ως άνω εισήγησης της ΤΣΕ, είτε με 
παραίτηση του ιδίου από το θέμα εκπόνησης της ΔΔ. 
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι ΥΔ 
για έως έξι (6) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη 
εγγραφή τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου 
κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολο-
κλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθη-
κών. Το ερευνητικό μέρος της ΔΔ μπορεί να εκπονείται 
στα Εργαστήρια του ΤΓΙΥΠ ή και σε άλλα Εργαστήρια 
Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή και Ερευνητικών Ιδρυ-
μάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με ανάλογη 
γραπτή άδεια της ΤΣΕ. Όμως, είναι απαραίτητο οι ΥΔ να 
εκπονούν μέρος της ΔΔ, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 
έτους, στις εγκαταστάσεις του ΤΓΙΥΠ. Την ευθύνη της πα-
ρουσίας του υποψηφίου στο επισπεύδον Τμήμα την έχει 
ο Επιβλέπων με τη σύμφωνη γνώμη της ΣΤ. Ο Επιβλέπων 
της ΔΔ σε συνεργασία με τα μέλη της ΤΣΕ συμβουλεύει 
και καθοδηγεί τον ΥΔ για όλα τα θέματα που σχετίζονται 
με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για 
παράδειγμα τη μεθοδολογία έρευνας κ.τ.λ.. Έχει τακτικές 
συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον 
ΥΔ και τον ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της 
ερευνητικής του εργασίας σε σεμινάρια ή εκδηλώσεις, 
σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, σε μεταπτυχιακά μαθήματα. 
Ο ΥΔ δύναται να ασκεί επικουρικό εκπαιδευτικό έργο 
σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών του ΤΓΙΥΠ, μετά από πρόταση του Επιβλέποντα 
και τη σύμφωνη γνώμη της ΣΤ. Η ΤΣΕ σε συνεργασία με 
τον ΥΔ υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου προς τη ΣΤ.
H πρώτη ετήσια έκθεση προόδου υποβάλλεται με την 
ολοκλήρωση του πρώτου έτους εκπόνησης από την ημε-
ρομηνία ορισμού της ΤΣΕ και κατόπιν υποβάλλεται κάθε 
έτος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών. Στην ετήσια 
αυτή έκθεση πρέπει απαραιτήτως η ΤΣΕ να αναφέρει τη 
συγκεκριμένη πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα για το 
έτος που πέρασε, την ικανοποιητική ή μη πρόοδο της 
ερευνητικής του εργασίας, καθώς και τον προγραμμα-
τισμό των εργασιών του επόμενου έτους. Σε περίπτωση 
τροποποίησης του προτεινόμενου τίτλου, η ΤΣΕ θα ενη-
μερώνει τη ΣΤ για την αιτιολογημένη τροποποίηση του 
τίτλου και θα δηλώνει αν η αιτούμενη αλλαγή επιφέρει 
αλλαγές στο πρωτόκολλο της μελέτης.

Άρθρο 5: Συγγραφή της διδακτορικής διατριβής
Η γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική) της ΔΔ, 

αποφασίζεται κάθε φορά από τη ΣΤ κατά τον ορισμό 
της ΤΣΕ μετά από αιτιολογημένη κοινή αίτηση του 
επιβλέποντα και του ΥΔ και περιέχει εκτενή περίληψη 
στην αγγλική ή ελληνική, αντίστοιχα. Σε περίπτωση έλ-
λειψης ομοφωνίας η ΤΣΕ συνέρχεται εκ νέου μετά από 
ένα τρίμηνο κατά ανώτατο χρονικό όριο. Σε περίπτωση 
έλλειψης ομοφωνίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, 
η ΤΣΕ διευρύνεται με δύο επιπλέον μέλη με απόφαση 
της ΣΤ μετά από αίτηση του ΥΔ, την οποία συνυπογρά-
φει ο Επιβλέπων. Η διευρυμένη αυτή ΤΣΕ αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία. Στο τέλος του κειμένου της ΔΔ που 
θα υποβληθεί στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, ο 
ΥΔ οφείλει να επισυνάψει και ένα σύντομο μονοσέλιδο 
βιογραφικό του σημείωμα.

Άρθρο 6: Υποστήριξη και εξέταση
της διδακτορικής διατριβής

Ο ΥΔ, προκειμένου να προβεί στην υποστήριξη και 
εξέταση της διατριβής του, μετά την ολοκλήρωση της 
συγγραφής της, οφείλει να καταθέσει εγγράφως από 
ένα αντίτυπο στα μέλη της ΤΣΕ. Ο Επιβλέπων πρέπει να 
καθοδηγεί τον ΥΔ στην εργασία του και σε συνεργασία 
με την ΤΣΕ οφείλουν να προβούν σε διορθώσεις αλλά 
και σε υπόδειξη διορθώσεων ενός καθαρογραμμένου 
αντίτυπου της διατριβής μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
ημέρα που ο υποψήφιος θα την παραδώσει ολοκληρω-
μένη εγγράφως στον Επιβλέποντά του.

Η ΤΣΕ οφείλει να υποβάλλει παρατηρήσεις και υπο-
δείξεις διορθώσεων σε χρονικό διάστημα εντός δύο (2) 
μηνών από την ημέρα που ο ΥΔ θα την παραδώσει ολο-
κληρωμένη εγγράφως στην ΤΣΕ. Μετά την υιοθέτηση 
των υποδείξεων, ο ΥΔ επανυποβάλλει την ΔΔ και η ΤΣΕ 
εγκρίνει ομόφωνα το τελικό κείμενο της που μετέπειτα 
θα υποβληθεί προς εξέταση.

Η ΤΣΕ δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για 
τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της ΔΔ. Αν 
η ΤΣΕ αποδεχθείτην αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει 
μονοσέλιδη εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει εντός 
30 ημερών στη ΣΤ ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής για την τελική δημόσια κρίση 
της διδακτορικής διατριβής.

Για την τελική αξιολόγηση και δημόσια κρίση της δια-
τριβής του ΥΔ, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των 
υποχρεώσεων του υποψηφίου, ορίζεται από τη ΣΤ η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του Τμή-
ματος υποχρεούται να θέσει θέμα ορισμού Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής στην επόμενη συνεδρίαση της 
ΣΤ, από την ημερομηνία κατά την οποία η ΤΣΕ καταθέτει 
έγγραφο προς τη Γραμματεία, πιστοποιώντας την πληρό-
τητα της διατριβής προς αξιολόγηση και τελική δημόσια 
κρίση, καθώς και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων 
του ΥΔ. Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης και δημό-
σιας κρίσης της διατριβής του ΥΔ δεν πρέπει να υπερβαί-
νει συνολικά τον ένα μήνα από την ημερομηνία ορισμού 
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη ΣΤ. Στην 
Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν αυτοδικαίως 
τα μέλη της ΤΣΕ, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
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αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν 
τα ίδια κριτήρια με αυτά του ορισμού κάθε ΤΣΕ. Όλα τα 
μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να 
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
αυτή στην οποία ο ΥΔ εκπόνησε τη διατριβή του.

Ο ΥΔ υποβάλλει επτά (7) βιβλιοδετημένα αντίγραφα 
της ΔΔ ή ηλεκτρονική μορφή της στον Επιβλέποντα, ο 
οποίος έχει την ευθύνη αποστολής της ΔΔ σε όλα τα 
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο 
ΥΔ δεν εξεταστεί από την Εξεταστική Επιτροπή μέχρι και 
τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότησή της, ο ορισμός της 
Εξεταστικής Επιτροπής ακυρώνεται από τον Πρόεδρο 
του Τμήματος και η διαδικασία επαναπροσδιορίζεται 
αποφασίζοντας σχετικά η ΣΤ. Ο ΥΔ αναπτύσσει τη διατρι-
βή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε δημόσια 
ανοικτή πρόσκληση, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρω-
τότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην 
επιστήμη. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή οφείλει 
να τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται απαραιτήτως 
και οι γνώμες όλων των μελών της για την πρωτοτυπία 
της κρινόμενης διατριβής και για τη συμβολή της στην 
προαγωγή της επιστήμης. Κατά την αξιολόγηση της 
ΔΔ κρίνεται το κατά πόσο συνάδει με τη συστηματική 
έρευνα ορισμένου ειδικού θέματος που παρουσιάζει επι-
στημονική ενότητα, αυτοτέλεια και αρτιότητα. Ειδική 
αιτιολόγηση απαιτείται και στις περιπτώσεις αρνητικής 
κρίσης μιας διατριβής. Για την έγκριση της ΔΔ απαιτεί-
ται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η εγκριθείσα ΔΔ αξιολογείται με την ακόλουθη κλί-
μακα:

- Άριστα -
Λίαν Καλώς -
Καλώς Το τελικό πόρισμα της επιτροπής μπορεί να 

είναι:
• Ότι η ΔΔ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκρίνεται, 

με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών της. 
Στην περίπτωση αυτή συντάσσει πόρισμα αξιολόγησης 
σχετικά με την πρωτοτυπία του περιεχομένου της ΔΔ 
και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη, καθώς 
και την επάρκεια του ΥΔ στο γνωστικό αντικείμενο της 
ΔΔ και ταυτόχρονα προτείνει την αναγόρευση του ΥΔ 
σε Διδάκτορα Φιλοσοφίας. Το πρακτικό υποβάλλεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος και προτείνει στη ΣΤ την 
απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

• Ότι η ΔΔ έχει σοβαρές ελλείψεις και προτείνει διορ-
θώσεις, οι οποίες θα πρέπει να δίνονται εγγράφως στον 
ΥΔ. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, επίσης, ορίζει με 
σαφήνεια και ακαδημαϊκά τεκμηριωμένα στο έντυπο 
αξιολόγησης αν θα χρειαστεί να επαναξιολογήσει τη ΔΔ 
σε νέα συνεδρίαση ή όχι και να καθορίσει τη σχετική 
προθεσμία.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της ΔΔ από την Επταμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, με απόφαση της ΣΤ και ύστερα 
από αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, θα μπορεί να χορηγείται στον 
ΥΔ βεβαίωση ότι εργάστηκε ερευνητικά στο αντίστοιχο 
γνωστικό αντικείμενο και βεβαίωση παρακολούθησης 
μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εκπόνησης.

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις -
Υποχρεώσεις για την Απόκτηση του ΔΔ

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος και 
την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα, απαι-
τείται η εκπόνηση, παρουσίαση και επιτυχής κρίση της 
ΔΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη της 
ΔΔ αποτελεί η δημοσίευση όλων ή μέρους των αποτε-
λεσμάτων της ερευνητικής εργασίας σε διεθνές περιοδι-
κό, μετά από διαδικασία κρίσης (peer review), το οποίο 
να αναφέρεται στη διεθνή βάση δεδομένων ISI. Στην 
δημοσίευση αυτή ο ΥΔ είναι πρώτος συγγραφέας και 
πρέπει να εμφανίζεται (affiliations) με την ιδιότητα και 
του μέλους του ΤΓΙΥΠ. Οι ΥΔ οφείλουν:

1. Να ακολουθούν τις γενικές κατευθύνσεις που ορίζει 
η ΤΣΕ και να ενημερώνουν συνεχώς και ανελλιπώς τον 
Επιβλέποντα για την πρόοδο της ΔΔ.

2. Να παρουσιάσουν την πρόοδο της ερευνητικής 
εργασίας σε δύο (2) σεμινάρια που ορίζει η ΤΣΕ με τη 
σύμφωνη γνώμη της ΣΤ.

3. Στην περίπτωση που η ΤΣΕ το κρίνει απαραίτητο, 
έπειτα από αιτιολογημένη πρότασή της, η ΣΤ δύναται να 
εγκρίνει την παρακολούθηση μαθημάτων από τον ΥΔ.

Απαγορεύεται κάθε είδους λογοκλοπή στις δημοσι-
εύσεις ή στη συγγραφή των ΔΔ, στην επινόηση ερευ-
νητικών δεδομένων και γενικότερα κάθε είδους αντι-
επιστημονική συμπεριφορά. Η Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΠΘ είναι αρμόδια 
για τη γνωμάτευση επί θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας 
που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό 
περιοδικό ή υπό εκπόνηση ΔΔ (βλ. «Κανονισμός Αρχών 
και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας» και «Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»). Τα πνευματικά 
δικαιώματα της ΔΔ και πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνί-
ας ή εμπορικής εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων της ΔΔ 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τη «Γενική Πολιτική για την 
Πνευματική Ιδιοκτησία» και τις «Συμβάσεις Μεταφοράς 
Τεχνολογίας» του ΠΘ.

Η αναγόρευση του ΥΔ σε Διδάκτορα Φιλοσοφίας γί-
νεται από τη ΣΤ. Ο ΥΔ υποχρεούται να υποβάλλει στη 
Γραμματεία του Τμήματος ένα (1) πλήρες διορθωμένο 
αντίτυπο της διατριβής του, μετά την τελική εξέτασή από 
την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν υπέβαλε τη διατριβή για κρίση σε άλλο 
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτε-
ρικού. Η επίσημη αναγόρευση των Διδακτόρων γίνεται 
σύμφωνα με τον νόμο. Η καθομολόγηση τελείται από 
τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
ΠΘ, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και του Προέδρου 
του Τμήματος, σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της ΣΤ.

Άρθρο 8: Λόγοι και διαδικασία διαγραφής
Διακοπή της εκπόνησης μιας ΔΔ μπορεί να υπάρξει με 

οριστική απόφαση της ΣΤ και κατόπιν πλήρως αιτιολο-
γημένης εισήγησης της ΤΣΕ προς τη ΣΤ στις παρακάτω 
περιπτώσεις:

1. Αν δεν υποβληθούν εκθέσεις προόδου για δύο συ-
ναπτά έτη από τον ΥΔ.
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2. Αν υπάρξει αρνητική έκθεση προόδου από την 
ΤΣΕ.

3. Αν παρέλθει η μέγιστη χρονική διάρκεια των έξι (6) 
ετών δίχως πλήρως αιτιολογημένη έκθεση για παράταση 
ή αναστολή σπουδών από την ΤΣΕ με αντίστοιχη από-
φαση της ΣΤ.

4. Αν υπάρξει καταφανής παράβαση δεοντολογικών 
κανόνων ή ανάρμοστη συμπεριφορά αποτυπωμένη σε 
εμπεριστατωμένη έκθεση - οριστική απόφαση της Επι-
τροπής Δεοντολογίας του ΠΘ μετά από ανάλογη εισή-
γηση της αντίστοιχης επιτροπής εντός ΤΓΙΥΠ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Γραμματεία του ΤΓΙΥΠ θα 
αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στον ΥΔ, με κοι-
νοποίηση στον επιβλέποντα της ΔΔ, στην οποία θα τους 
ενημερώνει για την επερχόμενη διαγραφή και τους λό-
γους που την επιβάλλουν, με την αντίστοιχη υποχρεωτι-
κή ενημέρωση της ΣΤ και του Προέδρου του ΤΓΙΥΠ, κατά 
περίπτωση. Η ΣΤ αποφασίζει για τη διαγραφή του ΥΔ σε 
συνεδρίασή της μετά την πάροδο τριμήνου από την απο-
στολή της συστημένης προειδοποιητικής επιστολής, με 
βάση τον παρόντα Κανονισμό και λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν απάντηση του υποψηφίου στην προειδοποιητική 
επιστολή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 9 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Ι

   Αριθμ. απόφ. 190/14 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινω-

νία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία - 

Modern Sport Communication, Journalism and 

Photo Press» του Τμήματος Οργάνωσης και Δια-

χείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές Διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
45 και 46.

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 
30 έως και 37, 43 έως 45 και 85.

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ΄ της 

παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334).

7. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 647)
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθα-
νάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως 
της διαπιστωτικής πράξης.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 111η/02.12.2020).

11. Την υπ΄ αρ. 2/02.04.2021 απόφαση της 14ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ΄ αρ. 9/190ης/27.04.2021 απόφαση Συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΑΔΑ: ΨΕΟΝ469Β7Δ-8ΣΘ).

13. Το υπ’ αρ. 1045/18.03.2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχεί-
ρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

14. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 3
του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία 
και Φωτοειδησιογραφία - Modern Sport Communication, 
Journalism and Photo Press» του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει-
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τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονη Αθλητική 
Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία- 
Modern Sport Communication, Journalism and Photo 
Press» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τρο-
ποποιήθηκαν.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στον τομέα της Σύγχρονης Αθλητικής Επικοινω-
νίας, Δημοσιογραφίας και Φωτοειδησιογραφίας. Αυτός 
ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of 
Science in Modern Sport Communication, Journalism 
and Photo Press).

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι 
«Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και 
Φωτοειδησιογραφία» και αφορά:

α) Την παροχή εξειδικευμένης γνώσης της αθλητικής 
δημοσιογραφίας και επικοινωνίας σε συνδυασμό με τις 
νέες δημοσιογραφικές τεχνικές και τις νέες μορφές δη-
μοσιογραφίας εντός του νέου επικοινωνιακού πεδίου 
που διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή.

β) Την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της 
έρευνας στην σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημο-
σιογραφία και Φωτοειδησιογραφία και συναφών με την 
επικοινωνία επιστημών και κλάδων της Αθλητικής Επι-
στήμης και των Νέων Τεχνολογιών.

γ) Την προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση 
ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του ως άνω γνω-
στικού αντικειμένου στην Ελλάδα και διεθνώς, μέσω της 
εξειδικευμένης διδασκαλίας, της ερευνητικής εργασίας 
των φοιτητών υπό την επίβλεψη των διδασκόντων και 
της μεταφοράς εμπειριών εκ μέρους επαγγελματιών της 
αγοράς οι οποίοι έχουν τύχει υψηλών διακρίσεων στον 
τομέα τους.

δ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, για τα επαγγελματικά στελέχη των 
παραδοσιακών και νέων ΜΜΕ (New Media) και των συν-
δρομητικών πλατφορμών που εργάζονται στην παραγω-
γή και διανομή αθλητικού περιεχομένου.

ε) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο των αθλητικών συντακτών που εργά-
ζονται στην ΕΡΤ, το ΑΠΕ, τα Γραφεία Τύπου και Επικοινω-
νίας των Δημόσιων Οργανισμών, Περιφερειών και ΟΤΑ 
καθώς και των στελεχών και των μετακλητών υπαλλήλων 
που εργάζονται στα Γραφεία Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων 
και Επικοινωνίας ομάδων, αθλητικών φορέων και οργα-
νισμών και Δημοτικών Οργανισμών.

στ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, για τους εργαζόμενους σε διαδικτυα-
κές ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, που βασίζο-
νται στα πολυμέσα (multimedia) ή σε ιστοσελίδες που 
παρέχουν υπηρεσίες νέων ραδιοτηλεοπτικών συστημά-
των (Web Radio, Web TV, υβριδικά New Media κ.λπ.) ή 

σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες ή εταιρείες που αναλαμ-
βάνουν έργο παρακολούθησης του περιεχομένου των 
Μέσων (media monitoring) καθώς και αποδελτίωσης.

ζ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, για τα στελέχη και τους μετακλητούς 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που 
εργάζονται στους τομείς της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ.

η) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο των στελεχών διαφημιστικών εταιρι-
ών που αναλαμβάνουν έργο συγγραφής κειμένων στο 
πλαίσιο της διαφημιστικής επικοινωνίας αθλητικών επι-
χειρήσεων και οργανισμών.

θ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε με-
ταπτυχιακό επίπεδο των εργαζομένων σε πρακτορεία 
φωτογραφιών ή στα τμήματα φωτογραφίας των ΜΜΕ.

ι) Την εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές 
διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω ανα-
φερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη συγγραφή 
ανάλογων εργασιών.

ια) Την δυνατότητα των φοιτητών να διενεργήσουν 
πρακτική άσκηση σε ΜΜΕ, ενημερωτικούς οργανισμούς/ 
επιχειρήσεις, πρακτορεία ειδήσεων ή φωτορεπορτάζ, 
Ιδρύματα Τύπου και/ ή Φωτοειδησιογραφίας , αθλητι-
κούς φορείς και οργανισμούς, φορείς Τ.Α., διαφημιστικές 
εταιρείες, εταιρείες παραγωγής και διανομής ψηφιακού 
περιεχομένου. Έτσι, θα αποκτήσουν την εμπειρία της εκ-
παίδευσης στην πράξη και γνώσεις/ικανότητες σχετικές 
με τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 
αλλά και δεξιότητες που απαιτεί η Σύγχρονη Αθλητική 
Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική ή/και η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών 
είναι συνολικά ενενήντα (90 ects).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2030 - 2031, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), οι οποίες ανα-
φέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης 
λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες (3.000 €) ευρώ.
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Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 27 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 190/12 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυ-

σικές Καταστροφές» του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου . 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και ειδικότερα τα άρθρα 
45 και 46.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 
2016 (Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση 
γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: 
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος» και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την  υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώ-
νεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-

λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 
23η/18.11.2020).

11. Την υπ΄ αρ. 1/02.04.2021 απόφαση της 13ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ΄ αρ. 11 απόφαση της 190ης Συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 
ΨΣ3Θ469Β7Δ-0Θ2).

13. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 
3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2021 - 2022, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Κα-
ταστροφές» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021 - 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές 
Καταστροφές» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές 
Καταστροφές».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Προστασία κατασκευών από φυσικές καταστροφές» 
έχει ως αντικείμενο την προστασία των κατασκευών 
(όπως κτίρια, γέφυρες, έργα οδοποιίας, τοίχοι αντιστήρι-
ξης, παράκτια έργα κ.λπ.) από καταστροφές που μπορεί 
να προκληθούν από φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι 
σεισμοί, οι πλημμύρες, οι θυελλώδεις άνεμοι, η πυρκαγιά, 
οι κατολισθήσεις, η κυματική δράση, η μετεωρολογική 
παλίρροια κ.λπ.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η 
ελληνική. Στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τρίτο 
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(1/3) τουλάχιστον των φοιτητών είναι αλλοδαποί, η διδα-
σκαλία διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό 
υλικό μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. 
Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή 
την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβά-
νεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και 
υποβολή προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες (ects) του προγράμματος είναι 
συνολικά ενενήντα (90).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών 
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

έως το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 
( Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξι-
ολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 1200 ευρώ.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Τρίπολη, 27 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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