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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14287 (1)
  Έγκριση του Κανονισμού για τη Μεταδιδακτορι-

κή Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αριθμ. συν. 1046/5/26-4-2018)

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

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

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

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

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

5. Τις διατάξεις της παρ.6. του άρθρου 26 του 
ν.4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 21 (παρ. ιη) και 84
παρ. 8 του ν.4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και Λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 

του ν.4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις», Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8. Την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών (αριθμ. συν. 143/22-3-2018).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού για τη Μεταδιδακτορική 
Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1.
Γενικές Διατάξεις

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενθαρρύνει και παρέχει 
τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
(Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντι-
κείμενα των Σχολών/Τμημάτων του, έχοντας υπόψη τα 
ακόλουθα:

Α) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

Β) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις».

Γ) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση... ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται 
αυτή που εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώ-
ματος. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων είναι οι ακόλουθοι:

• Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής 
διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές 
κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες 
του Πανεπιστημίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλ-
λουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των 
εφαρμογών της.

• Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συν-
δυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριό-
τητα του Μεταδιδάκτορα.

• Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
• Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τε-

χνογνωσίας.
• Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Ιδρύ-

ματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων για τη δι-
εξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.

Άρθρο 2.
Αρμόδια Όργανα για την εκπόνηση
μεταδιδακτορικής έρευνας

Αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης σχετικά με 
μεταδιδακτορική έρευνα είναι οι Συνελεύσεις των Τμη-
μάτων και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 3.
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. 
έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών 
από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές 
με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

2. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχονται 
κατά την διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους/τις 
ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατα-
τίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος (βλ. υπόδειγμα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του 
Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επι-
θυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη 
Μ.Ε., συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής 
επίβλεψης και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα 
δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκ-

πονηθεί/δημοσιευτεί.
• Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/

τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β' ή Γ', 
κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου 
Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

• Ερευνητική πρόταση εκπόνησης Μ.Ε., σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα (βλ. υπόδειγμα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

3. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλο-
νται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε 
υποψηφιότητας, πρωτοκολλεί τις αιτήσεις, προβαίνει 

στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο πληρότητας των υπο-
βαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση 
για έγκριση προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια 
της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το Τμήμα, τις ερευνητικές περιοχές που 
θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει και τη διαθεσιμό-
τητα των υποδομών.

5. Η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου Μεταδιδα-
κτορικού Ερευνητή συνοδεύεται από έγγραφη συναίνε-
ση του προτεινόμενου επιβλέποντος.

6. Εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης 
της έρευνας εγκρίνεται η αίτηση διεξαγωγής Μ.Ε. από τη 
Συνέλευση του Τμήματος και προβαίνει ταυτόχρονα και 
στην έγκριση του επιβλέποντος μέλους.

Άρθρο 4.
Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

1. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους επιτυ-
χόντες για την επιλογή τους, το θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας της Μεταδιδακτορικής έρευνας και τον κανονισμό 
δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

2. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό μη-
τρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών με το θέμα εκάστου 
και με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

3. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές δεν καταβάλλουν 
δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το Πανεπιστήμιο 
ή το Τμήμα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υποτροφία/
χορηγία από άλλη πηγή.

Άρθρο 5.
Χρονική διάρκεια εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του 
Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε ει-
δικές περιπτώσεις δύνανται οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/
τριες να αιτούνται παρατάσεως, με σχετική τεκμηρίωση.

Άρθρο 6.
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Η επίβλεψη των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών θα 
ανατίθεται σε Επιβλέποντα Καθηγητή του οικείου Τμήμα-
τος, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να ανή-
κει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο στον οποίο 
ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

2. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καταθέτει στο οικείο Τμήμα 
ετησίως, έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου, ενδιάμεση 
Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση την οποία αξιολογείται η 
εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας 
του ερευνητή.

3. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια, έχει υποχρέ-
ωση να ενημερώσει τον/την Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/
τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των 
εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας 
της έρευνας.

4. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών ή όπου δεν 
υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή των Π.Μ.Σ. των Τμη-
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μάτων λαμβάνει πρόνοια για την διευκόλυνση της Μ.Ε. 
και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. 
Επιλαμβάνεται των προβλημάτων σε περιπτώσεις δι-
ενέξεων και εάν αυτά δεν επιλύονται τα παραπέμπει 
αρχικά στην Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό 
βαθμό στην Επιτροπή Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, ο 
Επιβλέπων Καθηγητής υποβάλλει στον οικείο Τμήμα 
τελική Έκθεση Πεπραγμένων.

Άρθρο 7.
Παροχές στους/στις Μεταδιδάκτορες
Ερευνητές/τριες

1. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές, κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποι-
ούν τον τίτλο «Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής του Τμήματος 
….. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

2. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, κατά τη διάρ-
κεια εκπόνησης της Μ.Ε. χρησιμοποιούν τον τίτλο και 
τα στοιχεία του Τμήματος με σεβασμό στη φήμη του 
Πανεπιστημίου και τους Κανόνες Δεοντολογίας.

3. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες έχουν πρόσβα-
ση στα Εργαστήρια του Τμήματος ή μετά από σχετική 
έγκριση, και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις βιβλιο-
θήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και 
στις νησίδες Η/Υ.

4. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες δύνανται να 
αιτούνται χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιω-
τικούς φορείς, κάνοντας χρήση της ιδιότητάς τους, σε 
συμφωνία των όσων προβλέπονται από αποφάσεις του 
Τμήματος ή της Σχολής ή των αρμοδίων Οργάνων του 
Πανεπιστημίου.

5. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές δεν έχουν τις παροχές 
που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές, όπως ενδεικτικά δωρεάν συγγράμματα, 
σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις.

Άρθρο 8.
Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

1. Σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, συ-
ντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της Μ.Ε. , η οποία 
κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος, προς ενημέ-
ρωση.

2. Συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις του 
Τμήματος (σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διορ-
γανώνει το Τμήμα).

3. Παρουσιάζουν την πρόοδο της Μ.Ε. τους σε σεμι-
νάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται 
από το Τμήμα.

4. Σε κάθε δημοσίευσή τους, αναφέρουν υποχρεωτικά 
το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκ-
πονούν την M.E. (academic affiliation). Επίσης, οφείλουν 
να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων στη διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας επι 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν.

5. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να 
συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊ-

κής Κοινότητας και να τηρούν και να σέβονται τον Εσω-
τερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 9.
Οι Μεταδιδάκτορες που συμμετέχουν σε ερευνητικό 

πρόγραμμα στο οποίο Επιστημονικώς Υπεύθυνος είναι 
μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος, εξαιρούνται των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού ως προς τα σημεία που η 
διαδικασία εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας και 
ακολουθούν τις προβλεπόμενες διατάξεις από τη σύμ-
βαση που έχουν υπογράψει με τον Ειδικό Λογαριασμό 
του Πανεπιστημίου, ο οποίος διαχειρίζεται το ερευνητικό 
πρόγραμμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος 
του προγράμματος σε συνεργασία με το Επιβλέπων μέ-
λος ΔΕΠ (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο) ενημερώνει 
σχετικά τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 10
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, συντάσσουν 
και υποβάλλουν προς τη Γραμματεία, για έγκριση από 
τη Συνέλευση του Τμήματος, την Έκθεση Περάτωσης 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που έχει θεσπίσει το Τμήμα, η οποία συνοδεύεται από 
έγγραφη συναίνεση του Επιβλέποντα (βλ. υπόδειγμα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).

2. Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα απο-
τελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο 
που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος σε συ-
νεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Άρθρο 11.
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τους ακό-
λουθους λόγους, μεταξύ άλλων:

• Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ανα-
γράφονται στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

• Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

• Συμπεριφορές του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή που 
εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα 
στο οποίο φιλοξενείται.

• Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια 
τον/την Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια.

Άρθρο 12.
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσοι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές έχουν ήδη υπαχθεί 
σε Τμήματα του Πανεπιστημίου, συνεχίζουν την έρευνά 
τους υπό τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 13.
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ      

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

    
3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

4.  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΒΑΘΜΟΣ

5.  ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

6.  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ

7.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συνημμένα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Συστατικές επιστολές από μέλος ΔΕΠ ή από Ερευνητή των βαθμίδων Α ’, Β’ ή Γ, κατόχου Διδακτορικού Διπλώμα-

τος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.
• Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα.

 Ο/Η AIT

 Υπογραφή Ημερομηνία
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 3 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

 Αριθμ. 14221 (2)
   Α. Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Φυσικής «Ατμοσφαιρι-

κές Επιστήμες και Περιβάλλον» της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Β. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αριθμ. συν. 1046/5/26-4-2018, Θέμα 2°)

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

Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδι-
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) άρθρο 
19, παρ. 7.

5. Την αριθμ. 163204/21/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ Β΄ 4334/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των προγραμμάτων με-
ταπτυχιακών σπουδών».

7. Την  αριθμ. 113861/Β7 (ΦΕΚ 2064/2014, τ.Β΄) υπουρ-
γική απόφαση.

8. Την αριθμ. 26407/Ζ1/15-2-2018 Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το  αριθμ. 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο του Γενι-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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