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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1746
Αντικατάσταση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «’Ιδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»
(Α΄ 31).
2. Το π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α’ 119).
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου
45 και την περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 85.
4. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα (ΑΔΑ:
ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2).
5. Τα άρθρα 9, 10, 11 και της παρ. 6 του άρθρου 18 του
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
6. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
7. Την υπ’ αρ. 159130/Ζ1/20.11.2020 απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ι.Π. (Β’ 5312).
8. Την υπ’ αρ. 1108/09-03-2021 απόφαση, σε ορθή
επανάληψη, που αφορά στην 3η Ανασυγκρότηση της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2020-2021.
9. Την υπ’ αρ. 2441/04-07-2018 απόφαση Πρύτανη
που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Β’ 3128).

Αρ. Φύλλου 1778

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 8η/24-02-2021).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (23η συνεδρίαση/26-03-2021).
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα
διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών Έρευνας σε τομείς
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα
γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.
2. Ο τίτλος του διδακτορικού διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα γνωστικά
αντικείμενα του οικείου τμήματος συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων έρευνας των ερευνητικών του Εργαστηρίων (ή των οικείων τμημάτων στην περίπτωση
διατμηματικών ή διεπιστημονικών προγραμμάτων) στο
οποίο διεξάγεται το σχετικό Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών.
Άρθρο 2
Στόχος και λειτουργία
1. Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν αφενός στην
παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού
επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδα-
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κτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν
το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. έχει χαρακτήρα
διεθνή, διεπιστημονικό και διατομεακό συνδυάζοντας το
δυναμικό των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητών από το εξωτερικό,
σε γνωστικά αντικείμενα τόσο των Ανθρωπιστικών όσο
και των Κοινωνικών Επιστημών.
2. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν για το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση
της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση
της επιστημονικής έρευνας που συντελείται στα πλαίσια
τους. Η λειτουργία τους μπορεί να χρηματοδοτείται από
την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτων, τις πιστώσεις που διατίθενται με οποιονδήποτε
τρόπο στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δωρεές και
κληροδοσίες που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
για τον σκοπό αυτό και βασίζεται πάνω στις αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τους Ερευνητές (European Charter
for Researchers), τον Κώδικα Συμπεριφοράς για Πρόσληψη Ερευνητών (Code of Conduct for the Recruitmenet of
Researchers), όπως και των Αρχών της ΕΕ για Καινοτόμα
Εκπαίδευση στις Διδακτορικές Σπουδές (EU Principles
for Innovative Doctorate Training).
Άρθρο 3
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο
1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ. οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές
νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού.
2. Η Σ.Τ του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων
σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.
ii. Συγκροτεί επιτροπές επιλογής και εξέτασης των Υ.Δ.
iii. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται
από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών υποβοηθείται από την Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (Ε.ΔΙ.Μ.Σ.) η οποία ορίζεται από την
Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Η Ε.ΔΙ.Μ.Σ. έχει τη γενική εποπτεία της
λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και την ευθύνη
συντονισμού των διάφορων διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 4
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών
έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθηγητή. Κάθε μέλος
Δ.Ε.Π.μπορεί να επιβλέπει κατά μέγιστο μέχρι πέντε (5)
υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ.). Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών ως μέλος τριμελούς
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συμβουλευτικής επιτροπής δεν προσμετρώνται στο
σύνολο.
2. Η Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. αναθέτει στον προτεινόμενο
Επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής
και ορίζει τη σύνθεση της τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να πλαισιώνει
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στη
Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο Επιβλέπων
και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.
ή Kαθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, 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 ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά
κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη διδακτορική διατριβή.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (π.χ. για λόγους υγείας), η Σ.Τ. του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον
την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη
του προτεινόμενου Επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα
από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, εφόσον αυτά είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.,
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υ.Δ.
που επιβλέπεται από κάθε Επιβλέποντα. Αν 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. Σε
αυτή την περίπτωση ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι.
στο οποίο ανήκει το Τμήμα όπου ξεκίνησε η εκπόνηση
της διατριβής.
4. Τα ονόματα των Υ.Δ., των αντίστοιχων Επιβλεπόντων
μελών Δ.Ε.Π. και των λοιπών μελών των Συμβουλευτικών
Επιτροπών, καθώς και οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και η σύντομη περίληψη αυτών,
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Υποβολή Αιτήσεων - Υποψήφιοι
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν
τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου, σε συναφές γνωστικό πεδίο προς εκείνο της
προτεινόμενης προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών
προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον
τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής. β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι.
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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.
Σημειώνεται ότι υπάρχει ασυμβίβαστο της ιδιότητας
του Υ.Δ. στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. με εκείνη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ι. της χώρας.
2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’
εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., (α) σε εξαιρετικές
περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά: εξαιρετικής ποιότητας
και επιπέδου έργο, επιστημονικές δημοσιεύσεις, επαγγελματική εμπειρία, ιδιαίτερη γλωσσική επάρκεια, και
άλλα τυχόν χαρακτηριστικά ή προσόντα απαραίτητα
και κατάλληλα για διεκπεραίωση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό της
χώρας), μετά από αίτηση του υποψηφίου Επιβλέποντα,
εισήγηση της Ε.ΔΙ.Μ.Σ. και αιτιολογημένη απόφαση της
Σ.Τ.και (β) εφόσον το βασικό πτυχίο του προέρχεται από
αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμο ίδρυμα της
αλλοδαπής στο οποίο για την πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές δεν απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών.
3. Το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. προκηρύσσει με εισήγηση της Ε.ΔΙ.Μ.Σ.
και απόφαση της Σ.Τ. θέσεις υποψηφίων διδακτόρων
δύο φορές τον χρόνο κατά το μήνα Οκτώβριο και Μάρτιο, οι προκηρύξεις των οποίων δημοσιοποιούνται δια
του ημερησίου τύπου και του διαδικτύου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος
και στις οποίες μνημονεύονται ρητά οι προϋποθέσεις,
οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης
υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων,
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης.
O εκάστοτε ενδιαφερόμενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., είτε ανταποκρίνεται σε
δημοσιευμένη πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος
για θέμα διατριβής εκ των προτέρων προσδιορισμένο, είτε ενεργεί με δική του πρωτοβουλία ερχόμενος
σε επικοινωνία με κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.,
του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι αποδεδειγμένα σχετικά και συγγενή προς το γνωστικό πεδίο
στο οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκπονήσει
τη διατριβή του. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να
ανταποκριθεί υποβάλλοντας υποψηφιότητα μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Στη
δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσει κατ’ αρχήν
την άτυπη συναίνεση του μέλους Δ.Ε.Π. (με τις ανωτέρω
προϋποθέσεις) ως προς την ανάληψη της διαδικασίας
επίβλεψης και στη συνέχεια να υποβάλλει υποψηφιότητα. Η διαδικασία συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:
α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην οποία
αναγράφεται απαραιτήτως ο προτεινόμενος τίτλος,
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (η οποία μπορεί
να είναι διάφορη της ελληνικής) στη Γραμματεία του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., συνοδευόμενη από:
1. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα
τα εξής: Θέμα, Σκοπό, συνοπτική Κριτική Ανάλυση της
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γνωστικής περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα,
περιγραφή της Ερευνητικής Μεθοδολογίας, Προσδοκώμενα Αποτελέσματα, συνολικό Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης, αναλυτικό Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων
για τους επόμενους 12 μήνες και μια αρχική Ενδεικτική
Βιβλιογραφία. Το προσχέδιο είναι δυνατό να συνταχθεί
και στην αγγλική γλώσσα.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή).
3. Αντίγραφο τίτλου (ή τίτλων) σπουδών με τη σχετική
βεβαίωση ισοτιμίας (όπου αυτή απαιτείται) και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
6. Απόδειξη καλής γνώσης μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην περίπτωση που η μητρική είναι
η Ελληνική, καλής γνώσης μίας επιπλέον γλώσσας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της πρότασής του είναι
πρωτότυπο, και ότι δεν έχει υποβληθεί προς κρίση υπό
οποιαδήποτε μορφή σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
8. Για την περίπτωση της περ. Β) της παρ. 2 του άρθρου
5, βεβαίωση του αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
αλλοδαπού πανεπιστημιακού ιδρύματος προέλευσης
του πτυχίου περί του ότι στο ίδρυμα δεν απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για την πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
β) Ο προτεινόμενος Επιβλέπων υποβάλλει στην
Γραμματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. έγγραφη εισήγηση με τα εξής
στοιχεία: πρόταση στελέχωσης της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 4.2), δήλωση αποδοχής του ρόλου του ως Επιβλέποντα (με ρητή αναφορά στον προτεινόμενο τίτλο της
διατριβής και στο όνομα του υποψηφίου), αντίστοιχη δήλωση αποδοχής ρόλου εκ μέρους των λοιπών μελών της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέλος δήλωση αποδοχής
του Προσχεδίου. Η εισήγηση φέρει τις υπογραφές όλων
των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και η αποδοχή της συναρτάται με την έγκριση της υποψηφιότητας
από την Σ.Τ. μετά από σχετικό υπόμνημα της Ε.ΔΙ.Μ.Σ.
γ) Η Γραμματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.:
- διενεργεί διαπιστωτικό έλεγχο πληρότητας υποβολής
όλων των ανωτέρω στοιχείων.
- διαβιβάζει την αίτηση, τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά και τα ευρήματα του διαπιστωτικού ελέγχου
στην Ε.ΔΙ.Μ.Σ.
δ) Η Ε.ΔΙ.Μ.Σ. προβαίνει σε:
- προώθηση όλων των αιτήσεων των υποψηφίων που
είναι πλήρεις στον Πρόεδρο του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. για ένταξη
στην ημερήσια διάταξη της Σ.Τ.
ε) Η Ε.ΔΙ.Μ.Σ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.:
- αφού λάβει υπόψη όλες τις ανωτέρω αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων αποτελούμενη
από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ με γνωστικό αντικείμενο
που να παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό πεδίο της
εκάστοτε προτεινόμενης διατριβής.
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στ) Κάθε τριμελής επιτροπή:
- εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κατά την οποία διαπιστώνεται το κίνητρο και
οι προθέσεις του υποψηφίου για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, αλλά και διευκρινίζονται τυχόν
σημεία επί στοιχείων της αίτησής του.
- κρίνει το κατά πόσο η προτεινόμενη διδακτορική
διατριβή εμπεριέχει πρωτοτυπία και εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
- υποβάλει στην Ε.ΔΙ.Μ.Σ. και στη Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ αναλυτικό αιτιολογημένο υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός.
ζ) Η Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα
της Επιτροπής ΔΙ.Μ.Σ. και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
4. Η αλλαγή τίτλου ή μέρους του τίτλου της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένης
εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η αλλαγή του
τίτλου δεν πρέπει να ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση σε αλλαγή του εγκεκριμένου από την Σ.Τ. θέματος,
αλλά εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου
καθίσταται αναγκαία η εξειδίκευση της θεματικής της
διατριβής.
Άρθρο 6
Έναρξη - Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια σπουδών
1. Η ημερομηνία ένταξης του Υ.Δ. στον κύκλο των
Διδακτορικών Σπουδών ταυτίζεται με την ημερομηνία
έγκρισης της αίτησης εκπόνησης και ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Σ.Τ. σύμφωνα
με το Άρθρο 4.
2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3. Οι Υ.Δ. δεν μπορούν να διακόψουν την εκπόνηση της
διατριβής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.
Στην περίπτωση διακοπής κατά τμήματα το όριο αυτό
εφαρμόζεται αθροιστικά. Η μόνη περίπτωση που μπορεί
να γίνει συντηρητική υπέρβαση αυτού του ορίου είναι
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση
του Υ.Δ. προς την Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. συνοδευόμενη από
σχετική εισήγηση της Ε.ΔΙ.Μ.Σ. και την κατάθεση των
σχετικών τεκμηρίων η εγκυρότητα και συλλογή των
οποίων αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου. Δεν νοείται
διακοπή στην περίπτωση που υπάρχει ήδη υπέρβαση
της μέγιστης διάρκειας της εκπόνησης της διατριβής.
4. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη συνολική χρονική
διάρκεια εκπόνησης της διατριβής (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων διακοπής που τυχόν μεσολάβησαν) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η μόνη
υπέρβαση αυτού τού πενταετούς χρονικού ορίου που
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επιτρέπεται αφορά επιπρόσθετο χρονικό διάστημα ενός
(1) έτους και μόνο για τεκμηριωμένες περιπτώσεις που
ο Υ.Δ. βρίσκεται ήδη και αποκλειστικά στη διαδικασία
συγγραφής της διατριβής και το ερευνητικό κομμάτι
έχει αμετάκλητα ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται σχετική θετική εισήγηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής στην Σ.Τ του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. συνοδευόμενη από
σχετικό υπόμνημα της Ε.ΔΙ.Μ.Σ. Στην πρώτη Γ.Σ. μετά
την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων από
την ημερομηνία ένταξης του υποψηφίου στον κύκλο
Διδακτορικών Σπουδών, η Ε.ΔΙ.Μ.Σ. ή η Συμβουλευτική
Ειτροπή εισηγείται στη Σ.Τ. τη διαγραφή του Υ.Δ. από το
μητρώο των Υ.Δ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Άρθρο 7
Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων
1. Οι Υ.Δ. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη
από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και
τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές
του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους
οικείους κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την
ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών
βιβλιοθηκών.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής
του, ο κάθε Υ.Δ έχει το δικαίωμα απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης του από ερευνητικά προγράμματα
που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και δωρεάν αξιοποίησης των υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών και δυνατοτήτων που
παρέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. επιχορηγούν τη συμμετοχή
των υποψηφίων Διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
και απόφαση της Σ.Τ.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής
τους:
1. Οι Υ.Δ. θα πρέπει να έχουν ως κύρια απασχόληση
τις διδακτορικές τους σπουδές.
2. Οι Υ.Δ. εγγράφονται στο μητρώο υποψηφίων που
διατηρείται στη Γραμματεία και είναι υποχρεωμένοι να
ανανεώνουν την εγγραφή τους σε ετήσια βάση. Αμέλεια ανανέωσης εγγραφής είναι δυνατόν να επιφέρει
τη διαγραφή του Υ.Δ. από το Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών με απόφαση της Σ.Τ. Με την αρχική εγγραφή
τους οι Υ.Δ. αποδέχονται ότι έχουν πλήρη γνώση του
παρόντος κανονισμού.
3. Οι Υ.Δ., κάθε ακαδημαϊκό έτος, παρουσιάζουν
προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό
υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια
επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή
και εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρί-
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ζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου στη Γραμματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. και τίθενται υπόψη της Ε.ΔΙ.Μ.Σ. Οι
ετήσιες παρουσιάσεις του ερευνητικού έργου και της
προόδου των διδακτορικών διατριβών, όλων των Υ.Δ.
του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. πραγματοποιούνται εντός του εαρινού
εξαμήνου κάθε έτους. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες
ορίζονται με απόφαση της Σ.Τ.
4. Οι Υ.Δ. οφείλουν να επιδεικνύουν εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία μετη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα συμμετέχοντας, όσον είναι δυνατόν, σε σεμινάρια διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια
και επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνας τους με
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα
κριτών.
5. Οι Υ.Δ. οφείλουν να υποστηρίζουν, παρακολουθούν
και να συμμετέχουν σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, που τους προτείνονται από τη Σ.Τ. ή/και τον επιβλέποντα ή την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, στο
πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και των Εργαστηρίων του. Ενδεικτικά
οι Υ.Δ. υποχρεωτικά απασχολούνται:
α) σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές διδακτικές
δραστηριότητες του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. που σχετίζονται με το
πεδίο της διδακτορικής τους διατριβής, με απόφαση
ανάθεσης της Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
β) ως επιτηρητές στη διαδικασία των εξετάσεων όλων
των εξεταστικών περιόδων.
γ) ως προσωπικό υποστήριξης στο πεδίο ειδίκευσής
τους σε τακτικές και έκτακτου χαρακτήρα εκδηλώσεις
και διοργανώσεις του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Η παραπάνω απασχόληση των Υ.Δ. πρέπει να κατανέμεται σε τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα. Σε
ειδικές περιπτώσεις, και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση προς την Ε.ΔΙ.Μ.Σ από τον Επιβλέποντα Καθηγητή
(ή τη Συμβουλευτική Επιτροπή), δύναται να εξαιρεθεί ο
διδακτορικός φοιτητής από τις παραπάνω υποχρεώσεις
με απόφαση της Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
6. Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις επιστημονικές συναντήσεις και συζητήσεις που διοργανώνει
το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. με τη συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ή/και άλλων επιστημόνων.
7. Οι Υ.Δ οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτορικού προγράμματος
του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
που προβλέπεται στο Άρθρο 44 του ν. 4485/2017 και τις
ισχύουσες διατάξεις του ν. 4009/2011.
8. Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να λαμβάνουν μέριμνα για την
αποτροπή της λογοκλοπής, και να μην ιδιοποιούνται παρανόμως οποιουδήποτε αποτέλεσμα έρευνας τρίτων.
Σημειώνεται ότι η παραγωγή νέων αποτελεσμάτων μέσω
της επανεκτέλεσης πειραμάτων τρίτων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως λογοκλοπή, εφόσον όμως γίνεται σχετική
ρητή αναφορά στην αρχική πηγή.
9. Οι Υ.Δ., στο βαθμό που αυτό απορρέει από την ερευνητική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται:
α) να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα με
βασικό στόχο τη διεύρυνση και καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης.
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β) να τηρούν τη νομοθεσία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας, να συμμορφώνονται
με το εκάστοτε ισχύον και εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρήσης και διαχείρισης προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων και να δείχνουν πλήρη εχεμύθεια για τα προσωπικά
στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας, που περιήλθαν
σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της έρευνας ή λόγω
αυτής,
γ) να σέβονται και να διασφαλίζουν με κάθε νόμιμο
τρόπο την εμπιστευτικότητα που επιβάλλεται ή απορρέει
από τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή
χρηματοδότησης αυτής,
δ) να εξασφαλίζουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
τους λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων που ενδεχομένως
θα απαγόρευαν ή και θα δυσχέραιναν τη διεξαγωγή της
έρευνας με αντικειμενικότητα και επιστημονικά αδιάβλητο τρόπο,
ε) να μην κατασκευάζουν ή παραποιούν ερευνητικά
αποτελέσματα, γεγονός που αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και μπορεί να επισύρει την επιβολή πειθαρχικών
κυρώσεων,
στ) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά
και των συνευρισκομένων τους,
ζ) να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του
οποιουδήποτε εξοπλισμού, έχοντας την πλήρη ευθύνη
πλημμελούς χρήσης αυτού, των χώρων πραγματοποίησης της έρευνας και των λοιπών υποδομών του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αυτής,
η) εφόσον η έρευνα χρηματοδοτείται και εφόσον
δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις που απορρέουν από το πλαίσιο χρηματοδότησης της διδακτορικής
έρευνας, να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες
λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου.
10. Με την κατάθεση του τελικού κειμένου της διατριβής τους, οι Υ.Δ. υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι
είναι συγγραφείς του κειμένου της διατριβής και ότι κάθε
βοήθεια την οποία είχαν για την προετοιμασία της, είναι
πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία.
Επίσης, ότι έχουν αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκαναν χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Τέλος, ότι
το κείμενο της διατριβής προετοιμάστηκε από αυτούς
προσωπικά και αποκλειστικά και ότι θα αναλάβουν πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν
τους ανήκει.
11. Οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που
περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει
να γνωστοποιείται ή τίθεται υπόψιν της Ε.ΔΙ.Μ.Σ., η οποία
είναι αρμόδια για την παραπομπή του θέματος στην Σ.Τ.
ή το αρμόδιο από το νόμο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την
επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Η μη-τήρηση των
ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεων συνιστούν λόγους
διαγραφής ενός Υ.Δ. από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Η διαγραφή αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα ή της
Ε.ΔΙ.Μ.Σ. στη Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
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Άρθρο 9
Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
1. Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών:
Όλα τα τεκμήρια που προκύπτουν στην πορεία της εκπόνησης και σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια (το Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, την Αρχική Έκθεση Προόδου, τις γραπτές Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, τις όποιες
παρουσιάσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις, αντίγραφα δημοσιεύσεων) κατατίθενται στην Γραμματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.,
η οποία τα ενσωματώνει στο Ενιαίο Αρχείο Προόδου
Διδακτορικών Διατριβών, που τηρεί η Γραμματεία του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. για κάθε Υ.Δ. Το Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών επικαιροποιείται μέχρι την τελική
διαδικασία δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Μετά
το πέρας μιας επιτυχούς υποστήριξης το αρχείο του Υ.Δ.
σφραγίζεται και συνιστά μέρος του αποθέματος δεδομένων της Γραμματείας.
2. Αρχική Έκθεση Προόδου: Με τη συμπλήρωση ενός
έτους από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ο Υ.Δ. καταθέτει στην Συμβουλευτική Επιτροπή την πρώτη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου,
στην οποία αποτυπώνεται η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί, και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) από τα αναφερόμενα στο Προσχέδιο
Διδακτορικής Διατριβής. Η Αρχική Έκθεση Προόδου συνοδεύεται απαραιτήτως από παρουσίαση ενώπιον των
μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τα
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταθέτουν εισήγηση προς την Σ.Τ. με κοινοποίηση στην Ε.ΔΙ.Μ.Σ. του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αποτύπωση
της προόδου και κρίση σχετικά με την αρχική εκτίμηση της δυνατότητας του υποψηφίου να ανταπεξέλθει
ουσιαστικά στις ερευνητικές απαιτήσεις της διατριβής.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, η Σ.Τ. δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής και τη διαγραφή του Υ.Δ. από τα μητρώα των
Υ.Δ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
3. Ενδιάμεση Κρίση: Με τη συμπλήρωση το αργότερο
δύο ετών από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, λαμβάνει χώρα η Ενδιάμεση Κρίση, με βασικά κριτήρια κατά περίπτωση τον έλεγχο των
δυνατοτήτων του Υ.Δ. για συστηματική βιβλιογραφική
και θεωρητική έρευνα, για συντεταγμένη πειραματική
τεκμηρίωση και επαλήθευση αποτελεσμάτων, καθώς και
για καλλιτεχνική έκφραση - σύνθεση ιδεών με βάση το
ορισθέν θεωρητικό υπόβαθρο. Η κρίση αυτή, πραγματοποιείται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Για την πραγματοποίηση της κρίσης, ο Υ.Δ. καταθέτει
γραπτώς αναλυτική έκθεση, από την οποία πρέπει να
καθίσταται δυνατή η κρίση επί των παραπάνω κριτηρίων.
Η Ενδιάμεση Κρίση ολοκληρώνεται με αντίστοιχη παρουσίαση του Υ.Δ. ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση
προς την Σ.Τ. με κοινοποίηση στην Ε.ΔΙ.Μ.Σ. σχετικά με
την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. Σε περίπτωση
αρνητικής κρίσης, η Σ.Τ. δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και την
διαγραφή του Υ.Δ. από τα σχετικά μητρώα του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
4. Ημερίδες Παρουσίασης Έρευνας: Εντός της περι-
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όδου των μηνών Απριλίου-Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού
έτους, διοργανώνεται με ευθύνη της Ε.ΔΙ.Μ.Σ. ημερίδα
παρουσίασης της έρευνας που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο των Διδακτορικών Σπουδών (βλ. ως άνω παρ. 3
Άρθρου 8). Στην ημερίδα αυτή, οι Υ.Δ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. προβαίνουν σε αναλυτική απολογιστική αναφορά σχετικά
με τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων (που περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο Προσδιορισμού Στόχων
στην κατατεθειμένη Έκθεση Προόδου του προηγούμενου 12μηνου), παρουσιάζουν στοιχεία και αποτελέσματα
που σχετίζονται με ή έχουν παραχθεί από την έρευνά
τους και αναλυτικό Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων για
τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες με μία αρχική Ενδεικτική Βιβλιογραφία. Από μία ημερίδα παρουσίασης της
έρευνας δύνανται να εξαιρεθεί ένας Υ.Δ.:
α) ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος διδακτορικών σπουδών (κατά την ημερομηνία διοργάνωσης
της εκδήλωσης παρουσίασης της προόδου),
β) για τον οποίο η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καταθέσει θετική εισήγηση ολοκλήρωσης της εκπόνησης
της διατριβής.
5. Μέσα σε ένα μήνα από τη διεξαγωγή της Παρουσίασης Έρευνας ο Υ.Δ. υποβάλλει στη Γραμματεία για
αρχειοθέτηση στο Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών
Διατριβών την αναλυτική απολογιστική αναφορά (του
Άρθρου 8.3) σε μορφή λεπτομερούς, εκτεταμένου και
τεκμηριωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού υπομνήματος.
6. Μέσα σε ένα μήνα από τη διεξαγωγή της Παρουσίασης Έρευνας η Ε.ΔΙ.Μ.Σ. υποβάλλει στη Γραμματεία για
αρχειοθέτηση στο Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών
Διατριβών τα ακόλουθα:
α) αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του προηγούμενου 12μηνου.
β) γραπτό, ενυπόγραφο (από κοινού με τον Υ.Δ.) και
αναλυτικό νέο Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων για τους
επόμενους 12 μήνες.
7. Ο Επιβλέπων και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να οργανώνουν και να εφαρμόζουν
πρόσθετες διαδικασίες ενδιάμεσων κρίσεων, εφόσον
αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου του Υ.Δ.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής
του, ο κάθε Υ.Δ. τηρεί πλήρες ημερολογιακό αρχείο δραστηριοτήτων για την εξέλιξη της έρευνας το οποίο υπογράφεται από κοινού (από τον Υ.Δ. και τον Επιβλέποντα)
σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά εξάμηνο).
Άρθρο 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της
διδακτορικής διατριβής
1. Η απόφαση για τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτή δεν είναι η Ελληνική,
λαμβάνεται από την Γ.Σ. κατά την αρχική διαδικασία
έγκρισης της διατριβής, δύναται δε να τροποποιηθεί σε
μεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν σχετικής αίτησης του
Υ.Δ.Σ. την περίπτωση της συγγραφής σε άλλη γλώσσα
εκτός της Ελληνικής, ο Υ.Δ. θα πρέπει να επισυνάπτει
επιπλέον εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του και
στην Ελληνική γλώσσα.
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2. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή
απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Πρόσθετα συστατικά
της κρίσης των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής
αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν, αναλόγως του
πεδίου που εμπίπτει η διατριβή κατ’ αντιστοιχία τα ακόλουθα:
α) υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις
με περιεχόμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της
διατριβής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή τόμους
υψηλού κύρους (κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας)
και ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά έγκριτων
επιστημονικών συνεδρίων ή ανακοινώσεων σε έγκριτα
επιστημονικά συνέδρια (επίσης κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας).
β) τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση με περιεχόμενο
άμεσα σχετικό με τη διατριβή σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά ή τόμους υψηλού κύρους (κατά προτίμηση
διεθνούς εμβέλειας) ή πρακτικά έγκριτων επιστημονικών συνεδρίων ή ανακοινώσεις σε έγκριτα επιστημονικά
συνέδρια (επίσης κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας).
γ) τουλάχιστον μία (1) δημοσιευμένη μετάφραση έκτασης μονογραφίας ή βιβλίου ή σε ηλεκτρονική δημοσίευση στο διαδίκτυο.
3. Εξεταστική Επιτροπή: Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υ.Δ., συντάσσει αναλυτική
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Σ.Τ. ζητώντας
τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής 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 Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα
κριτήρια του Άρθρου 3, παράγραφος 2 του παρόντος
Κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, βάσει
των ιδίων κριτηρίων.
4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια
από τον Υ.Δ. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης
προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4)
τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη
σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση
αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει ή όχι, με πλειοψηφία πέντε
(5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο
3 του παρόντος Άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά τη
συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής, εφόσον είναι επιτυχής, περιλαμβάνει αξιολόγηση με έναν
από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν
Καλώς», «Καλώς». Κατά την τελική συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό
πρακτικό που περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση της
ψήφου των μελών της, καθώς και την τελική βαθμολο-
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γία. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα στη
δημόσια υποστήριξη μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
και υποβάλλεται στην Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Άρθρο 11
Καθομολόγηση - Αναγόρευση διδάκτορα απονομή διδακτορικού διπλώματος
1. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζεται σε δημόσια συνεδρίαση της Σ.Τ. και ακολουθεί η
καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του
σε διδάκτορα, παρουσία του Πρύτανη ή ενός εκ των
Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος. Η τελετή αναγόρευσης
και καθομολόγησης, το κείμενο του όρκου καθώς και ο
τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για όσους δεν επιθυμούν να
δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται απλή επίκληση
της τιμής και συνείδησής τους. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).
2. Η απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων γίνεται
δημόσια και μπορεί να γίνει συγχρόνως με την απονομή
των πτυχίων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Κατά την τελετή οι διδάκτορες
προηγούνται των αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών
και των πτυχιούχων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
3. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν
από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει
επιτυχώς την διατριβή του.
4. Πριν την καθομολόγηση, η διατριβή θα πρέπει να
έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα του Υ.Δ.. Ο
διδάκτορας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικό αντίτυπο
της διατριβής του στη Γραμματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Εκτός
των βιβλιοδετημένων αντιτύπων που αντιστοιχούν στα
μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο διδάκτορας καταθέτει επιπροσθέτως βιβλιοδετημένα αντίτυπα
της διατριβής του ως εξής:
- Τρία αντίτυπα στη Γραμματεία του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
- Δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
- Δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής
- Δύο αντίτυπα στη Εθνική Βιβλιοθήκη και
- Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
5. Το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. μπορεί μετά από πρόταση μέλους ή
μελών Δ.Ε.Π. και απόφαση της Σ.Τ. να απονέμει τιμητικό
διδακτορικό δίπλωμα για εξαιρετικές περιπτώσεις πνευματικής και επιστημονικής επίδοσης στα γνωστικά πεδία
που θεραπεύονται στο Τμήμα καθώς και κοινωνικής συνεισφοράς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Άρθρο 12
Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη
1. Το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα.
2. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης
ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο
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Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που καταρτίζεται μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων, σύμφωνα
με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης
μιας διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων που ορίζεται
στο Ε.Π.Σ. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της
χώρας, το Ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη.
4. Εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Ε.Π.Σ. μπορεί
να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο
γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή χωριστό
διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας,
στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Στην τελευταία περίπτωση, οι τίτλοι απονέμονται
βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και η
διαδικασία καθομολόγησης ρυθμίζεται από το Ε.Π.Σ.
5. Με απόφαση Σ.Τ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. χορηγείται χωριστό - εφόσον υπάρχει τέτοια πρόβλεψη από το Ε.Π.Σ. διδακτορικό δίπλωμα με μνεία των συνεργαζόμενων
Ιδρυμάτων, κατόπιν σχετικής αίτησης του υποψηφίου,
η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του Πρακτικού
Υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής στο Ίδρυμα
της αλλοδαπής και του αντίστοιχου διδακτορικού τίτλου
που απονεμήθηκε από αυτό. Ο τίτλος αυτός υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
του Τμήματος.
Άρθρο 13
Πνευματικά δικαιώματα
Τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Δ.Δ.Ι.), τα οποία νοούνται συνολικά ή εναλλακτικά
ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτη-
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σίας που εδράζονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού
αποτελέσματος, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται
κατά τη διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών, ανήκουν
από κοινού και εξ ίσου στον Υ.Δ., στον Επιβλέποντα και
στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όλοι οι Υ.Δ. του Τμήματος, για τους οποίους δεν έχει
οριστεί επταμελής εξεταστική επιτροπή, μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 και στον
παρόντα Κανονισμό.
2. Όσοι Υ.Δ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. τυχόν ήδη παρακολουθούν
κύκλο μαθημάτων συνεχίζουν κανονικά την παρακολούθηση του και οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς, κατά τις
προβλέψεις του προϋφιστάμενου κανονισμού και των
αποφάσεων της Σ.Τ.
3. Όσοι Υ.Δ. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν υπερβεί την πενταετή ανώτατη διάρκεια
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην
ολοκλήρωση και υποστήριξή της εντός δύο ετών από τη
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινά με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 16 Απριλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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