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Άρθρο 1
Γενικές αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσµικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.
Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και οδηγούν
στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση
πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου
του στην εξέλιξη της γνώσης στον επιστηµονικό κλάδο της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 2
Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος
Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισµένου
τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιµου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε
τµήµατα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα (υποχρεωτικά
εξάµηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών). Σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν είναι κάτοχος ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου, η τριµελής επιτροπή που προβλέπεται στο
άρθρο 5 θα εισηγηθεί την αποδοχή ή µη του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
νόµο (ν. 4485, άρθρο 38, παρ. 1), λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ακαδηµαϊκές, ερευνητικές και
επαγγελµατικές επιδόσεις και δραστηριότητές του. Απαραίτητη είναι επίσης η καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων ανακοινώνεται δύο φορές το
χρόνο (κάθε Νοέµβριο και Απρίλιο), αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος, της
σχολής (εφ’ όσον υπάρχει διακριτή ιστοσελίδα) και του Πανεπιστηµίου. Η πρόσκληση
περιλαµβάνει τις ευρύτερες ερευνητικές περιοχές ή και ειδικότερα αντικείµενα που οι
Καθηγητές του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προτείνουν ως
ερευνητικά αντικείµενα ενδιαφέροντός τους, τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά
ερευνητικό αντικείµενο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, η πρόσκληση
περιγράφει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης από τους
ενδιαφεροµένους, τις προϋποθέσεις, όρους, προθεσµίες και διαδικασίες κατάθεσης
υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες
υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.
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Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν υποψήφιοι, κατόπιν συνεννόησης µε καθηγητή του
Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία
του Τµήµατος κατά τις εξής περιόδους:
1. Εντός των προθεσµιών που ορίζονται στις ανωτέρω προσκλήσεις υποβολής
αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων.
2. Στο διάστηµα 25/8-27/10 εκάστου ηµερολογιακού έτους.

Άρθρο 4
Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
§ προτεινόµενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
§ τεκµηριωµένη επιστηµονική πρόταση
§ προτεινόµενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (η οποία µπορεί
να είναι είτε Ελληνικά είτε Αγγλικά)
§ προτεινόµενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
4. Σύντοµη περίληψη της προτεινόµενης διδακτορικής διατριβής, στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα.
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
6. Αναγνώριση ισοτιµίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους
ΑΕΙ του εξωτερικού)
7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι
απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυµάτων)
8. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
9. Προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να συνδράµει στην ουσιαστική
αξιολόγηση της αίτησης, όπως ενδεικτικά δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές εργασίες
που έχουν εκπονήσει.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Μετά το πέρας εκάστης των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 3, η Συνέλευση
του Τµήµατος, κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις µε βάση τη συνάφεια του ερευνητικού
αντικειµένου, και ορίζει µια τριµελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.
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Κάθε τριµελής επιτροπή, που αποτελείται από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, εξετάζει τις
αιτήσεις και καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.
Στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος 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 υπόψη τη γνώµη του προτεινόµενου
επιβλέποντα και το υπόµνηµα της επιτροπής, εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει
αιτιολογηµένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
§ ο επιβλέπων της διατριβής
§ τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, που πλαισιώνει και υποστηρίζει
την εκπόνηση και τη συγγραφή της διατριβής και
§ η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
§ τα µαθήµατα που ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει (εφόσον η Συνέλευση
το κρίνει σκόπιµο)
Τα ονόµατα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων, των µελών της
συµβουλευτικής επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούµενων διατριβών και σύντοµη
περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής
Δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν µέλη ΔΕΠ α΄ βαθµίδας,
αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του Τµήµατος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.
Κάθε µέλος ΔΕΠ µπορεί να είναι ο επιβλέπων σε οκτώ (8) κατά µέγιστο διδακτορικές
διατριβές που είναι σε εξέλιξη την ίδια χρονική στιγµή.

2. Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή
Η Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος και έχει
ως αρµοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της
διδακτορικής διατριβής
Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατριβής. Τα δύο άλλα µέλη µπορεί να
είναι:
§ µέλη ΔΕΠ α΄ βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου
ΑΕΙ,
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§ καθηγητές αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος,
§ ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του Ν.
4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας
Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών ή
από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Πρέπει να µετέχει στην επιτροπή τουλάχιστον ένα µέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες
βαθµίδες του οικείου Τµήµατος (παρ. 2, άρθρο 39, Ν. 4485/2017).
Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της διατριβής, µέλη της τριµελούς
επιτροπής έχουν συνταξιοδοτηθεί, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος
αντικαθίστανται µε ισάριθµα µέλη.
2α. Αντικατάσταση µελών τριµελούς συµβουλευτικής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωµένα αδυνατεί να τελέσει
χρέη επιβλέποντος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η Συνέλευση του Τµήµατος αναθέτει
την επίβλεψη:
§ σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και γνώµη του προτεινόµενου
επιβλέποντος ή
§ σε ένα από τα άλλα (2) µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, ακόµη και
καθ’ υπέρβαση του µέγιστου αριθµού υποψηφίων διδακτόρων που µπορεί να έχει
κάθε επιβλέπων.
Οµοίως, αν για οποιονδήποτε λόγο µέλος της τριµελούς επιτροπής εκλείψει ή
διαπιστωµένα αδυνατεί να τελέσει τα εκ του ρόλου του απορρέοντα καθήκοντα για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, ή αν η εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας επιτάσσει την
ανασύνθεση της τριµελούς επιτροπής ώστε να απαρτίζεται από τα µέλη εκείνα που
είναι τα πλέον κατάλληλα για την πλαισίωση και υποστήριξη της διδακτορικής
διατριβής, η Συνέλευση του Τµήµατος αντικαθιστά το µέλος της τριµελούς επιτροπής
ύστερα από αίτηση του επιβλέποντα και γνώµη του προτεινόµενου και του
αντικαθιστούµενου µέλους.
2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος
Αν ο αρχικός επιβλέπων µετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τµήµα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει
και ο τίτλος απονέµεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τµήµα, όπου ξεκίνησε η
εκπόνηση της διατριβής.
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Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, δικαιώµατα και υποχρεώσεις υποψήφιων
διδακτόρων
1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής (παρ. 1, άρ.40, Ν.4485/2017).
Ο µέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής είναι έξι (6) πλήρη ηµερολογιακά έτη
από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής.
Ο/Η Υποψήφιος/α µπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό
Πρόγραµµα να ζητήσει µε επαρκώς αιτιολογηµένη αίτησή του/της την αναστολή της
ανωτέρω περιόδου έως και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν
προσµετράται στην προβλεπόµενη µέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελείται των
δικαιωµάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.

2. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των υποψηφίων διδακτόρων
Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε νέο
ακαδηµαϊκό έτος στο διάστηµα Σεπτέµβριος-Νοέµβριος.
Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος, στο διάστηµα από το Σεπτέµβριο έως το Νοέµβριο,
παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόµνηµα ενώπιον της
τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο της διδακτορικής
διατριβής. Αντίγραφο του υποµνήµατος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον
επιβλέποντα ή/και την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή καταχωρούνται στον ατοµικό
φάκελο του υποψηφίου .
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 Β΄ κύκλου σπουδών.
Μέχρι και πέντε (5) έτη µετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής,
διατηρούν δικαιώµατα πρόσβασης, δανεισµού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών (παρ. 3, άρθρο 40, Ν. 4485/2017).

Άρθρο 8
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1. Ορισµός /αλλαγή θέµατος διδακτορικής διατριβής
Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής µπορεί να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει
καλύτερα το περιεχόµενό της ανάλογα µε την εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας, υπό
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την προϋπόθεση ότι το περιγραφόµενο από το νέο τίτλο θέµα παραµένει εντός του
γνωστικού αντικειµένου στο οποίο εντασσόταν ο αρχικός τίτλος. Η τροποποίηση του
τίτλου µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγµή µε αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και
έγκριση της Συνέλευσης, λαµβάνοντας υπόψη γνώµη του επιβλέποντα και της
τριµελούς επιτροπής. Ειδικότερα επιτρέπονται η µεταβολή του τίτλου ώστε (α) να
αντικατοπτρίζει ειδικότερο θέµα από το αρχικά ορισθέν και (β) να προσθέτει στο αρχικά
ορισθέν αντικείµενο συναφή µε αυτό πεδία έρευνας. Η µεταβολή που περιγράφεται
στην παρούσα παράγραφο δεν συνεπάγεται µεταβολή των ορίων ολοκλήρωσης της
διατριβής.
Σε περίπτωση που το θέµα της διατριβής αλλάζει πλήρως σε σχέση µε το αρχικό, ο
υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αναλυτική τεκµηριωµένη επιστηµονική πρόταση και
προσχέδιο της προτεινόµενης διδακτορικής διατριβής και ακολουθείται εξαρχής η
διαδικασία αίτησης που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντα Κανονισµού. Ο χρόνος
που έχει ήδη διανυθεί στο πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών µε το προηγούµενο θέµα
δεν προσµετράται.

2. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται µε χρήση του σχετικού πρότυπου εγγράφου που
είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο του τµήµατος, ή σε παραπλήσια µορφή. Η ακριβής δοµή
και η έκτασή της καθορίζονται µε βάση τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του
ευρύτερου επιστηµονικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, µε κύριο
κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής
συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της αξιοποίησής της από άλλους
ερευνητές.
Εάν η διατριβή συγγράφεται στα ελληνικά περιλαµβάνει σύντοµη περίληψη στα
Αγγλικά ενώ αν συγγράφεται στα Αγγλικά περιλαµβάνει σύντοµη περίληψη στα
Ελληνικά.

Άρθρο 9
Υποστήριξη/αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή για
δηµόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής.
Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή δέχεται ή τεκµηριωµένα απορρίπτει την αίτηση
του υποψηφίου.
Εάν η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, ο
υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση µετά την πάροδο τριών µηνών, στην οποία
θα αναλύει τους τρόπους µε τους οποίους έχει αντιµετωπίσει τις παρατηρήσεις και έχει
ενσωµατώσει τις συµβουλές της τριµελούς επιτροπής. Σε περίπτωση ενδεχόµενης νέας
απόρριψης επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία.
Εάν η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου,
συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος
και ζητά τον ορισµό της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διατριβής.
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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 και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη που
είναι:
o µέλη ΔΕΠ α΄ βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,
o καθηγητές αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής,
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος,

οι

o ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α
του Ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών ή από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα
της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε την υπό
κρίση διδακτορική διατριβή.
§ Εάν κάποιο µέλος της τριµελούς επιτροπής έχει συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί,
εκλείψει ή βρεθεί σε νόµιµη άδεια, αντικαθίσταται µε απόφαση της συνέλευσης του
Τµήµατος.
Η επταµελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται στην επόµενη ή το πολύ τη µεθεπόµενη
συνεδρίαση της Συνέλευσης του τµήµατος από την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης.
Σε διάστηµα δύο εβδοµάδων από τον ορισµό της επταµελούς επιτροπής, ο υποψήφιος
διδάκτορας υποβάλλει:
§ ηλεκτρονικά τη διατριβή σε όλα τα µέλη της επταµελούς επιτροπής
§ υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος, που κοινοποιείται στον
επιβλέποντα, ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.
Η ηµεροµηνία υποστήριξης της διατριβής ορίζεται µε πρωτοβουλία του επιβλέποντα σε
συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα, τουλάχιστον ένα µήνα και το πολύ τρεις µήνες
από τη συγκρότηση της επταµελούς επιτροπής, και κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας από τη Γραµµατεία.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά µέλη
µπορούν να συµµετέχουν µε τηλεδιάσκεψη.
Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και
κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη σκέψη και τη
συµβολή στην επιστήµη. Μπορούν να παρίστανται στην συνεδρίαση της επταµελούς
εξεταστικής επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και όσοι έχουν στο παρελθόν διατελέσει
µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής και έχουν
αντικατασταθεί.
Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον
πέντε (5) µελών της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
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Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθµολογείται µε την ακόλουθη κλίµακα: Άριστα, Λίαν Καλώς,
Καλώς και η βαθµολογία καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της
διατριβής.
Ως ηµεροµηνία λήψης του διδακτορικού διπλώµατος νοείται η ηµεροµηνία επιτυχούς
εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής.
§ Σε περίπτωση που η επταµελής επιτροπή δεν εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή ο
υποψήφιος διδάκτορας µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση στη τριµελή
συµβουλευτική επιτροπή για δηµόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής
µετά την πάροδο κατ’ ελάχιστον έξι µηνών. Εάν και κατά τη δεύτερη υποστήριξη
της διδακτορικής διατριβής η επταµελής δεν την κρίνει ικανοποιητική, ο υποψήφιος
διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του
απονεµηθεί τίτλος.
§ Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας των µελών της επταµελούς
επιτροπής η διατριβή χρήζει διορθώσεων, αλλά όχι τόσο καίριων που να κρίνεται
απορριπτέα, καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτούµενες αλλαγές και ο
υποψήφιος οφείλει σε προθεσµία τριών µηνών να υποβάλλει προς τα µέλη της
επταµελούς επιτροπής την ενηµερωµένη έκδοση της διατριβής συνοδευόµενη από
έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίστηκαν οι
παρατηρήσεις της επταµελούς επιτροπής. Εφόσον η επταµελής επιτροπή
αξιολογήσει τις παρεµβάσεις ως ικανοποιητικές, συντάσσει σχετική βεβαίωση και
η διατριβή θεωρείται ως επιτυχώς ολοκληρωµένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται στη
γραµµατεία του τµήµατος και καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου
διδάκτορα.
§ Σε αυτή την περίπτωση ως ηµεροµηνία λήψης του διδακτορικού διπλώµατος
νοείται η ηµεροµηνία σύνταξης της βεβαίωσης της επταµελούς επιτροπής.
Εάν η επταµελής επιτροπή αξιολογήσει τις παρεµβάσεις ως µη ικανοποιητικές τότε
θεωρείται ως αρνητική η αρχική κρίση της επταµελούς επιτροπής και ο υποψήφιος
διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του
απονεµηθεί τίτλος. Στην περίπτωση αυτή η επταµελής επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρακτικό όπου τεκµηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεµβάσεις κρίνονται µη
ικανοποιητικές, και το υποβάλλει στη γραµµατεία του τµήµατος. Το πρακτικό
καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

Άρθρο 10
Αναγόρευση και καθοµολόγηση διδακτόρων
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στη
Γραµµατεία του Τµήµατος την τελική διδακτορική διατριβή σε ψηφιακή µορφή καθώς
και ένα αντίτυπο σε έντυπη µορφή και µεριµνά για την κατάθεση της διατριβής στο
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης σε συνεργασία µε τη γραµµατεία του τµήµατος.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, µε µέριµνα της Γραµµατείας ο υποψήφιος
διδάκτορας προσκαλείται στην επόµενη εκδήλωση αναγόρευσης-καθοµολόγησηςαπονοµής Διδακτορικού Διπλώµατος. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
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υποψήφιος διδάκτορας αδυνατεί να παραστεί στη συγκεκριµένη εκδήλωση
προσκαλείται από τη Γραµµατεία στην επόµενη εκδήλωση, έως ότου λάβει χώρα η
αναγόρευση-καθοµολόγηση-απονοµή του Διδακτορικού Διπλώµατος.

Άρθρο 11
Πνευµατικά δικαιώµατα
Η διδακτορική διατριβή είναι έργο συνεργασίας, µε την έννοια του άρθρου 7 του ν.
2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε συνδηµιουργούς τον υποψήφιο διδάκτορα
και τον επιβλέποντα και τα πνευµατικά δικαιώµατα επ' αυτής ανήκουν κατά 80% στον
υποψήφιο διδάκτορα και κατά 20% στον επιβλέποντα.

Άρθρο 12
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα µητρώα υποψηφίων
διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µετά την εισήγηση
κατά πλειοψηφία της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη
διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν:
§ δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
§ παρουσιάζεται στασιµότητα των εργασιών τους στο πλαίσιο της διδακτορικής
διατριβής ή η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής,
§ έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της Διατριβής,
§ δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υποµνήµατα σχετικά µε την πρόοδο της
διατριβής του,
§ έχουν υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα,
§ έχουν υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παράπτωµα που δεν συνάδει µε την ιδιότητα του
υποψήφιου διδάκτορα, όπως ενδεικτικά αυτό της λογοκλοπής,
§ δεν συνεργάζονται µε τον επιβλέποντα και την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες διαγράφονται αυτοδίκαια εάν υπερβούν τη µέγιστη χρονική
διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό, ή
κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

Άρθρο 13
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε συνεπίβλεψη
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
µπορεί να συνεργάζεται µε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ηµεδαπής για την
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εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής µε συνεπίβλεψη, εφόσον
προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του Ν. 4485/2017.

πληρούνται

οι

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα σχετικά µε την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε αναγνωρισµένα ως οµοταγή ιδρύµατα ή
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εφαρµόζονται και για τους υποψήφιους
διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει
οριστεί, κατά την έναρξη της ισχύος του, η επταµελής εξεταστική επιτροπή.
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