ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΚΕΡΚΤΡΑ 2018

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ
Π.Δ.Σ.
Δ.Μ.Σ.
Ε.Δ.Σ.

Ππόγπαμμα Διδακηοπικών Σποςδών
Δίπλυμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών
Επόπηηρ Διδακηοπικών Σποςδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άπθπο 1: Γενικέρ Διαηάξειρ .................................................................................................3
Άπθπο 2: Σηόσορ ηυν Διδακηοπικών Σποςδών ....................................................................3
Άπθπο 3: Νομικό και Θεζμικό Πλαίζιο ..............................................................................3
Άπθπο 4: Τςπικά Πποζόνηα Υποτηθίυν ............................................................................3
Άπθπο 5: Υποβολή Αιηήζευν ..............................................................................................3
Άπθπο 6: Αξιολόγηζη Αιηήζευν .........................................................................................4
Άπθπο 6: Επίβλετη Διδακηοπικήρ Διαηπιβήρ ......................................................................5
Άπθπο 7: Διάπκεια Εκπόνηζηρ Διδακηοπικών Σποςδών .....................................................6
Άπθπο 8: Δικαιώμαηα και Υποσπεώζειρ Υποτήθιυν Διδακηόπυν .....................................6
Άπθπο 9: Διαγπαθή Υποτηθίυν Διδακηόπυν .....................................................................8
Άπθπο 10: Παπακολούθηζη Διαλέξευν ..............................................................................8
Άπθπο 11: Εκπόνηζη Διδακηοπικήρ Έπεςναρ .....................................................................9
Άπθπο 12: Σςγγπαθή, ςποζηήπιξη και αξιολόγηζη ηηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ ...............9
Άπθπο 13: Αναγόπεςζη Διδακηόπυν ................................................................................. 11
Άπθπο 14: Σςνεπίβλετη Διδακηοπικήρ Διαηπιβήρ ............................................................. 11
Άπθπο 15. Ανάκληζη Διδακηοπικού Διπλώμαηορ ..............................................................12
Άπθπο 16: Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ .....................................................................................12

2/ 13

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) σε τομείς που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Άρθρο 2: Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών
Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας
επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι
διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και
εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και το
Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης
και συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της έρευνας.
Άρθρο 3: Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Πληφορικής οργανώνονται και
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και
όπως διαμορφωθούν στο μέλλον, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις
και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 4: Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές του Π.Δ.Σ.. πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46
του Ν. 4485/2017.
2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική
γλώσσα.
Άρθρο 5: Υποβολή Αιτήσεων
1. Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες
δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
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2. Οι ημερομηνίες που μπορεί να υποβληθούν αιτήσεις για τη θέση του
υποψηφίου διδάκτορα, ορίζονται ως οι αρχές του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ή Φεβρουάριος-Μάρτιος).
3. Στις ημερομηνίες αυτές, ο υποψήφιος καταθέτει σχετική αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφεται:
α) Ο προτεινόμενος τίτλος.
β) Η προτεινο ́μενη γλω ́σσα εκπο ́νησης, η οποι ́α μπορει ́ να ει ́ναι και η
αγγλική.
γ) Ο προτεινόμενος ως επιβλε ́πων της διδακτορικη ́ς διατριβη ́ς, ο οποι ́ος
ανήκει σε ο ́σους ε ́χουν δικαι ́ωμα επι ́βλεψης διδακτορικη ́ς διατριβη ́ς
σύμφωνα με τον νόμο.
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
ε) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.
4. Στην αίτηση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα απαραίτητα
δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του
εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου
σπουδών του εξωτερικού.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ.. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου
από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
γ) Δύο συστατικές επιστολές.
δ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

προηγούμενα

ε) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και
ερευνητικής εμπειρίας.
Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, όπως
ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων, κ.τ.λ.
Άρθρο 6: Αξιολόγηση Αιτήσεων
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού
αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε
τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις
αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους
υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος
αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε
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υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος
επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του
Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά
με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την
αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 6: Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επι ́βλεψης διδακτορικω ́ν διατριβω ́ν ε ́χουν τα με ́λη Δ .Ε.Π.
α ́βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικει ́ου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές
Α ́, Β ́ ή Γ ́ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του α ́ρθρου 13Α του ν . 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικω ́ν κε ́ντρων της Ακαδημι ́ας Αθηνω ́ν και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Ο με ́γιστος αριθμο ́ς υποψη ́φιων διδακτόρων που μπορει ́ να επιβλε ́πεται απο ́
κάθε επιβλε ́ποντα είναι δώδεκα (12) μη συνυπολογιζομένων τυχόν
συνεπιβλέψεων.
3. Η Συνε ́λευση του Τμη ́ματος αναθε ́τει στον προτεινο ́μενο επιβλε ́ποντα, την
επίβλεψη της διδακτορικη ́ς διατριβής και ορι ́ζει τριμελη ́ συμβουλευτική
επιτροπή, με αρμοδιο ́τητα να πλαισιω ́νει και να υποστηρι ́ζει την εκπο ́νηση και
συγγραφή της. Στην επιτροπη ́ του προηγου ́μενου εδαφι ́ου μετε ́χουν ως με ́λη, ο
επιβλέπων και δυ ́ο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α ́ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
από το οικει ́ο η ́ άλλο Α .Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμε ́νων ως ομοταγω ́ν
ιδρυμάτων της αλλοδαπη ́ς, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή
ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ́ή Γ ́από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικω ́ν κε ́ντρων της Ακαδημι ́ας
Αθηνών και του Ιδρυ ́ματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
από αναγνωρισμένα ερευνητικα ́ κέντρα η ́ ινστιτούτα της αλλοδαπη ́ς και ε ́χουν
το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στη συμβουλευτικη ́ επιτροπή μετέχει τουλα ́χιστον ε ́να (1) μέλος Δ .Ε.Π. από τις
τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. Προτείνεται ένα μέλος της να είναι
εκτός των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να
τελέσει χρε ́η επιβλε ́ποντος για μεγα ́λο χρονικο ́ διάστημα, η Συνε ́λευση του
Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστα ́σεις, αναθέτει σε α ́λλον την επίβλεψη,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση
του υποψη ́φιου διδα ́κτορα και γνω ́μη του προτεινο ́μενου επιβλε ́ποντος,
διαφορετικά σε ε ́να απο ́ τα α ́λλα δυ ́ο (2) μέλη της τριμελου ́ς συμβουλευτικη ́ς
επιτροπής, ακόμη και καθ ’ υπέρβαση του με ́γιστου αριθμου ́ υποψήφιων
διδακτόρων που μπορει ́ να επιβλε ́πεται απο ́ κάθε επιβλε ́ποντα. Αν ο αρχικο ́ς
επιβλέπων μετακινηθει ́ σε α ́λλο Α .Ε.Ι. ή Τμήμα Α .Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
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συνεχίζει να τελει ́ χρέη επιβλε ́ποντος των διδακτορικω ́ν διατριβω ́ν που ε ́χει
αναλάβει, και ο τι ́τλος απονε ́μεται απο ́ το Α .Ε.Ι., στο οποι ́ο ανη ́κει το Τμη ́μα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης
του Τμήματος μπορεί να υπάρξει αλλαγή επιβλέποντος μετά από αιτιολογημένη
αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα στην οποία θα προτείνεται ο νέος επιβλέπων
και τη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου και του νέου προτεινόμενου
επιβλέποντα.
5. Τα ονο ́ματα των υποψη ́φιων διδακτόρων, των επιβλεπο ́ντων μελω ́ν Δ .Ε.Π. ή
ερευνητών, οι τι ́τλοι των εκπονου ́μενων διδακτορικω ́ν διατριβω ́ν και συ ́ντομη
περίληψη αυτω ́ν, καθώς και τα με
́λη των συμβουλευτικω ́ν επιτροπω ́ν
αναρτώνται στον διαδικτυακο ́ τόπο του Ιδρυ ́ματος στην ελληνικη ́ και στην
αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7: Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
2. Η μέγιστη παραμονή του ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά τη ημερομηνία ορισμού
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα (1)
ακόμη έτος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα και
σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μία φορά
κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) έτος. Η Συνέλευση κρίνει τη
σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής και, εφόσον γίνει αποδεκτή,
δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο διδάκτορα να συνεχίσει την εκπόνηση της
διδακτορικής του διατριβής μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής, αλλά
κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού.
5. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση παράτασης ή/και αναστολής, η μέγιστη παραμονή
του υποψήφιου διδάκτορα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) συνολικά έτη.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας υπερβεί την οριζόμενη διάρκεια
φοίτησης, διαγράφεται από το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο 8: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων
1. Το Π.Δ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης.
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2. Ο υποψη ́φιος διδα ́κτορας, κάθε ε ́τος και στην περίοδο Μαΐου
-Ιουνίου,
παρουσιάζει προφορικα ́ και υποβα ́λλει και εγγρα ́φως αναλυτικό υπόμνημα
ενώπιον της τριμελου ́ς συμβουλευτικη ́ς επιτροπη ́ς σχετικα ́ με την προ ́οδο της
διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’
αυτού από τον επιβλε ́ποντα η ́ την τριμελη ́ επιτροπή και εκθε ́σεις προο ́δου,
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να παρουσιάζει την πρόοδο των εργασιών
του μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος σε ενιαίο σεμινάριο που οργανώνεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην ίδια περίοδο που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Η πρόοδος των εργασιών θα συνοδεύεται από
σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου και παρουσίασή της στο σεμινάριο (μέσω
διαφανειών ή/και αφίσας).
4. Οι διδακτορικε ́ς σπουδε ́ς προσφε ́ρονται δωρεα ́ν. Οι υποψη ́φιοι διδα ́κτορες
έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα
τα δικαιω ́ματα και τις παροχε ́ς που προβλε ́πονται και για τους φοιτητε ́ς του
δεύτερου κυ ́κλου σπουδω ́ν. Μέχρι και πε ́ντε (5) έτη μετα ́ την ολοκλη ́ρωση της
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
5. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκριση
της Συνέλευσης του Τμήματος.
6. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οφείλουν να παρέχουν επικουρικό
έργο σχετικό με την υποστήριξη του διδακτικού έργου του επιβλέποντος
καθηγητή υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του, όπως
α) διδασκαλία φροντιστηρίων σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα,
β) επίβλεψη εργαστηρίων,
γ) συνεπίβλεψη εκπόνησης εργασιών (είτε εργασιών μαθημάτων είτε
πτυχιακών εργασιών) από τους φοιτητές,
δ) επιτήρηση εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους του πρώτου και του
δεύτερου κύκλου σπουδών σε μαθήματα στα οποία επιτελούν επικουρικό
έργο.
7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος επιπρόσθετα οφείλουν να παρέχουν
επικουρικό έργο για την υποστήριξη της ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας του
Τμήματος, πέρα των οριζόμενων από τον επιβλέποντα καθηγητή τους στην
προηγούμενη παράγραφο. Οι υποχρεώσεις αυτές κατανέμονται ισόποσα σε
όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι
συγκεκριμένοι τομείς ενδιαφέροντος του Τμήματος, ορίζονται με απόφαση της
Συνέλευσής του, στην οποία κάθε φορά περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις αυτές. Ενδεικτικά μπορεί να είναι:
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α) διδασκαλία φροντιστηρίων σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα,
β) επίβλεψη εργαστηρίων,
γ) επιτήρηση εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους του πρώτου και του
δεύτερου κύκλου σπουδών.
8. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε
συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες του Τμήματος, καθώς και να συμβάλλουν στην
διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων που έχει αναλάβει το Τμήμα. Σε περίπτωση
που ζητηθεί από το Τμήμα, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορεί να συμμετάσχουν
και σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου.
9. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να διεκπεραιώνουν το ερευνητικό τους
έργο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και ενδεχομένως με άλλους
καθηγητές ή λέκτορες του Τμήματος.
10. Για την επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας Π.Δ.Σ., ύστερα από απόφαση της
Συνέλευση του Τμήματος, ανατίθενται καθήκοντα Επόπτη Διδακτορικών
Σπουδών Ε.Δ.Σ.) σε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που επιβλέπει τουλάχιστον έναν
υποψήφιο διδάκτορα. Τα καθήκοντα του Ε.Δ.Σ. είναι η τήρηση του παρόντος
κανονισμού και η επίβλεψη των υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων.
11. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές
υποχρεώσεις, ο Ε.Δ.Σ. θα ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή. Εφόσον το
ζήτημα δεν διευθετηθεί θα ενημερώνεται η Συνέλευση του Τμήματος ενώ θα
προκύπτει ζήτημα διαγραφής των συγκεκριμένων υποψηφίων διδακτόρων που
μπορεί να λάβει χώρα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
12. Κάθε αρχή ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) οι υποψήφιοι
διδάκτορες οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του
Τμήματος.
Άρθρο 9: Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα από το Π.Δ.Σ.. με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή ενός υποψήφιου διδάκτορα
περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
α) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους
εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς.
β) Ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν
με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα.
γ) Μη επιτυχής εξέταση της διδακτορικής διατριβής του μετά την πρώτη
αναπομπή της από την Εξεταστική Επιτροπή.
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δ) Μη ανταπόκρισή του σε ακαδημαϊκή δραστηριότητα, από αυτές που
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, που του έχει ανατεθεί από το
Τμήμα χωρίς σοβαρή δικαιολογία.
ε) Παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών, και των όποιων
παρατάσεων μέχρι επτά (7) έτη, από την έναρξη εκπόνησης της
διδακτορικής του διατριβής.
στ) Ανεπαρκής πρόοδος κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
που διαπιστώνεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
ζ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 10: Παρακολούθηση Διαλέξεων
1. Ο επιβλέπων καθηγητής, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την
υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων ενός προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να
συνεπάγεται τη συμμετοχή σε εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση
εγγραφής ή αποφοίτησης από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να προβλεφθεί η υποχρεωτική
παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται
στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική
παρακολούθηση μαθημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να
συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο Π.Δ.Σ..
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος
της διδακτορικής του έρευνας σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη
γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης,
προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης
της επιστημονικής γνώσης. Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να επιδιώκει
ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια
ή επιστημονικά συνέδρια και αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του
με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
Άρθρο 11: Εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας
1. Η διδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική
συμβολή στην επιστημονική γνώση.
2. Ο επιβλέποντας καθηγητής καθοδηγεί τη διδακτορική έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα μεταφέροντάς του επιστημονική εμπειρία και γνώση. Σε αυτό το
πλαίσιο, ο ρόλος του επβλέποντος είναι σημαντικός και δεν υποκαθίσταται από
τον ρόλο της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η άμεση συνεργασία μεταξύ
9/ 13

του επιβλέποντα καθηγητή και του υποψήφιου διδάκτορα πρέπει να είναι
τακτική καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του.
Άρθρο 12: Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή δέχεται η ́ απορρίπτει αι ́τηση του υποψηφι ́ου για τη
δημόσια υποστη ́ριξη και την αξιολο ́γησή της. Αν η τριμελη ́ς συμβουλευτικη ́
επιτροπή αποδεχθεί την αι ́τηση του υποψηφι ́ου, συντάσσει αναλυτικη ́
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον
ορισμό επταμελούς εξεταστικη ́ς επιτροπη ́ς για την κρι ́ση της διδακτορικη ́ς
διατριβής.
2. Στην επταμελη ́ εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα με ́λη της τριμελου ́ς
συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία
με απόφαση της Συνε ́λευσης του Τμη ́ματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη
που πληρου ́ν τα κριτη ́ρια του δευ ́τερου και τρι ́του εδαφι ́ου της παραγρα ́φου 2
του α ́ρθρου 39 του Ν . 4485/17, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον με ́λη, που
πληρούν τα κριτη ́ρια του δευτε ́ρου εδαφι ́ου της παραγρα ́φου 2 του α ́ρθρου 39
του Ν. 4485/17. Προτείνεται τουλάχιστον δύο μέλη της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής μην είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και τουλάχιστον ένα μέλος της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής να είναι Καθηγητής α΄ βαθμίδας.
3. Η διδακτορικη ́ διατριβή υποστηρίζεται δημο ́σια απο ́ τον υποψη ́φιο
διδάκτορα. Η διαδικασι ́α της δημο ́σιας υποστη ́ριξης πρου ̈ποθέτει τη φυσικη ́
παρουσία των τεσσα ́ρων (4) τουλάχιστον μελω ́ν της εξεταστικη ́ς επιτροπη ́ς, ενώ
τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετε ́χουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια,
η εξεταστικη ́ επιτροπή συνεδριάζει χωρι ́ς την παρουσι ́α τρι ́των, κρίνει την
εργασία ως προς την ποιο ́τητα, την πληρο ́τητα, την πρωτο ́τυπη σκε ́ψη και τη
συμβολή της στην επιστη ́μη και με βα ́ση αυτα ́ τα κριτη ́ρια την εγκρι ́νει, με
πλειοψηφία πε ́ντε (5) τουλάχιστον απο ́ τα με ́λη της . Τα αφυπηρετη ́σαντα με ́λη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Στο πλαίσιο διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των διδακτορικών που
χορηγεί το Τμήμα, πρέπει, για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής και τη
σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήμαοτς,
να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
i) Δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
(έντυπα ή ηλεκτρονικά) τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε Citation Index ή
διαθέτουν Impact Factor και είναι σε θεματική περιοχή που συμπίπτει με
το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
οι παραπάνω δημοσιεύσεις, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά)
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που εκδίδονται από διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους ύστερα
από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
ii) Δύο (2) τουλάχιστον παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, σε θεματική
περιοχή που συμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, με
σύστημα κριτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν δημοσιευτεί στα
πρακτικά του συνεδρίου.
Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υποκαταστήσει την κρίση των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για
την πρωτοτυπία και την επιστημονική συμβολή της διατριβής.
5. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχοντας συγγράψει τη διδακτορική του διατριβή,
παραδίδει αντίγραφα αυτής στα επτά μέλη της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής, τα οποία, αφού τη μελετήσουν και συμφωνήσουν ως προς τη δομή και
το περιεχόμενό της, προσδιορίζουν κοινά αποδεκτή ημερομηνία εξέτασης της
διδακτορικής διατριβής, που δεν μπορεί να απέχει χρονικά λιγότερο από ένα
μήνα από την παραλαβή της διδακτορικής διατριβής.
6. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συντάσσει
πρακτικό, στο οποίο περιέχονται οι γνώμες των παριστάμενων μελών της
σχετικά με την πρωτοτυπία και την επιστημονική συμβολή της διατριβής και η
τελική απόφαση της Επιτροπής ως προς την αξιολόγηση της διδακτορικής
διατριβής. Κάθε διδακτορική διατριβή αξιολογείται με την κλίμακα “καλώς”,
“λίαν καλώς” ή “άριστα”.
7. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να αναπέμψει, με απόφαση της
πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών της, τη διδακτορική διατριβή για
διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την ημερομηνία
της εξέτασης.
8. Το τελικό πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υπογράφεται από
όλα τα παρόντα μέλη (είτε συμμετείχαν με φυσική παρουσία είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης).
9. Από ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του
Ιονίου Πανεπιστημίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή).
Άρθρο 13: Αναγόρευση Διδακτόρων
1. Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε δημόσια
Συνεδρίαση του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος
το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και
ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος.
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2. Η τελετή ορκομωσίας και καθομολόγησης, η οποία γίνεται παρουσία του
Πρύτανη ή Αντιπρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και ο τύπος του
Διδακτορικού Διπλώματος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων της
Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή
του/της από την Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση
βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης.
Άρθρο 14: Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
To Τμήμα Πληροφορικής δύναται να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι.,
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, για
την εκπόνηση 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 και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών
Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από
την επιλογή του/της υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του
διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε
περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα
Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά
όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
Άρθρο 15. Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος
Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί,
εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου
και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του και, κατεξοχήν αλλά μη
περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής
αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.
Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη του Ιδρύματος.
Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις
Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος μετά την έγκριση του παρόντα
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του
Ν.4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.Πράξεις που αφορούν στις
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Διδακτορικές Σπουδές και έχουν λάβει χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
κανονισμού, μπορούν να επικυρωθούν μετά τη δημοσίευσή του με έγκριση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
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