ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις
Η δομή, η οργάνωση, η εφαρμογή και η αξιολόγηση του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν εναρμονιστεί με τις
διατάξεις ν. 4485/2017. Οι διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εξειδικεύουν
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και
ενσωματώνουν τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Τμήματος
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 2 Σκοπός
Σκοπός των διδακτορικών σπουδών είναι η παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού
ερευνητικού έργου στην επιστημονική περιοχή που θεραπεύει το Τμήμα Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και η συμβολή στην
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της
καλλιέργειας του επιστημονικού διαλόγου και της ανάδειξης νέων ερευνητών στην
Επιστήμη της Πληροφορίας.
Άρθρο 3 Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4487/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αιτιολογημένα
δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ με κριτήρια την τεκμηριωμένη
ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους, αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε
ερευνητικούς φορείς, επαγγελματική δραστηριότητα στο αντίστοιχο αντικείμενο της
προτεινόμενης θεματολογίας της διδακτορικής διατριβής κ.α.).
2. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα στις
αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή Φεβρουάριο-Μάρτιο) σχετική
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της
διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής
διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου,
ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, τίτλους σπουδών και από άλλα
τεκμήρια ενίσχυσης της υποψηφιότητας (δύο συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις,
αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας κτλ). Ειδικά η ερευνητική πρόταση του
υποψηφίου, η έκταση της οποίας κυμαίνεται από 4.500 έως 5.500 χιλιάδες λέξεις,

ακολουθεί τη δομή των διεθνών ερευνητικών κανόνων και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
Προτεινόμενο τίτλο, θεματική περιοχή. Σύντομη θεωρητική πλαισίωση του υπό διερεύνηση
θέματος και καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης. Σκοπό και ερευνητικά ερωτήματα.
Ερευνητικά εργαλεία. Μέθοδο ανάλυσης ερευνητικών ευρημάτων. Προσδοκώμενα
ερευνητικά αποτελέσματα. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ερευνητικής πρότασης.
Βιβλιογραφικές αναφορές.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 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 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 4 Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας,
αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός υποψήφιων
διδακτόρων που είναι δύναται να επιβλέπεται από ένα διδάσκοντα δεν υπερβαίνει τους
δέκα (10) πλην ειδικών εξαιρέσεων (επιτυχόντες του ΙΚΥ, ειδικοί υπότροφοι κ.τ.λ.) για τις
οποίες αποφασίζει η Συνέλευση.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της
διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του
προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄
βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 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
και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες
βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί (για λόγους
υγείας ή μακροχρόνιας απουσίας) να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό
διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις
περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη
του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού
υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. 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, και ο τίτλος απονέμεται από
το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 4. Τα
ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι
τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς
και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του
Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5 Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων.
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) ημερολογιακά έτη και μετά από
αυτό το χρονικό διάστημα διαγράφονται αυτοδικαίως χωρίς να δύναται να δοθεί άλλη
παράταση. Αναστολή σπουδών είναι δυνατόν να δοθεί για ένα χρόνο μετά από αίτηση του
υποψήφιου διδάκτορα για πολύ σοβαρούς λόγους που καθιστούν αδύνατη την συνέχιση
εκπόνησης της διατριβής και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος.
2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ανανεώνει
την εγγραφή του, αφού πρώτα παρουσιάσει προφορικά και υποβάλλει 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 σχετικές εκθέσεις προόδου,
καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Συνεκτιμάται στο έργο του υποψηφίου η δημοσίευση εργασιών του σε διεθνή περιοδικά
και συνέδρια.
3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες 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.

1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να συμμετέχουν στην οργάνωση, στη διεξαγωγή
σεμιναρίων/ συνεδρίων/εκδηλώσεων με τη συνεργασία των επιβλεπόντων και των
υπολοίπων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που απευθύνονται σε φοιτητές του προπτυχιακού
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στην ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος και άλλων
τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ευρύτερη επιστημονική, ερευνητική
κοινότητα.
2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, κατά τη διάρκεια
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, όπως στην λειτουργία των
εργαστηρίων και της Βιβλιοθήκης, στην επικουρική διδασκαλία φροντιστηριακών ή
εργαστηριακών μαθημάτων, στις επιτηρήσεις των εξετάσεων του Τμήματος κ.α.
3. Λόγοι διαγραφής υποψήφιου διδάκτορα από τα Μητρώα υποψήφιων διδακτόρων του
τμήματος θεωρούνται η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και των προθεσμιών
που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από
επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στη Συνέλευση
του Τμήματος.
Άρθρο 6 Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια
υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την
αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη
Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την
κρίση της διδακτορικής διατριβής.
2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017,
καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.
3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα.
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα
αναπηρίας. 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, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα
αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν
αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και αξιολογείται με έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς»,
«Καλώς». Στο τέλος της διαδικασίας της υποστήριξης συντάσσεται πρακτικό που
περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής,
καθώς και την τελική βαθμολογία. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της
επταμελούς επιτροπής και υποβάλλεται στη Συνέλευση, προκειμένου να γίνει η
αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα.
5. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση έπειτα από την υποστήριξη της
διδακτορικής διατριβής να καταθέσει αντίγραφα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του
τελικού κειμένου της διδακτορικής διατριβής στη γραμματεία του τμήματος και στη
βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και στη Βάση Διατριβών του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης.
6. Η ανακήρυξη του υποψηφίου σε διδάκτορα του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με την
καθομολόγηση του υποψηφίου, παρουσία του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου, εκτός από τις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με
συνεπίβλεψη που ρυθμίζονται με το άρθρο 7 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο τύπος
του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Άρθρο 7
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας μπορεί να συνεργάζεται με
αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη.
Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Τη
διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει
ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.) που έχουν ήδη υπογράψει τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. 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. Εφόσον υπάρχει ειδική
πρόβλεψη στο ΕΠΣ, 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 περίπτωση αυτή, οι τίτλοι απονέμονται βάσει των διατάξεων του παρόντος και η
διαδικασία καθομολόγησης ρυθμίζεται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) των
ιδρυμάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας
και Μουσειολογίας χορηγείται χωριστό -εφόσον υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο ΕΠΣ
διδακτορικό δίπλωμα με μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, κατόπιν σχετικής αίτησης
του υποψηφίου η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του Πρακτικού Υποστήριξης της

διδακτορικής διατριβής στο ξένο Πανεπιστήμιο, και του αντίστοιχου διδακτορικού τίτλου
που απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Άρθρο 8
Η έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, 9 Μαΐου 2018 .

