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Κανονιςμόσ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν

Άρκρο 1
Ειςαγωγι
α. Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ διδακτορικϊν ςπουδϊν του τμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν (Μ.Π.Τ.) αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για τθν
επιλογι των υποψιφιων διδακτόρων, τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, τθν αποτίμθςθ τθσ προόδου τθσ ζρευνασ και τθν τελικι κρίςθ τθσ διατριβισ. Η εφαρμογι του εςωτερικοφ κανονιςμοφ αποτελεί μία από τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ομαλι εξζλιξθ
και επιτυχι ολοκλιρωςθ διδακτορικοφ ερευνθτικοφ ζργου υψθλισ ςτάκμθσ.
β. Η ευκφνθ για τθν τιρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ ανικει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ
Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.), θ οποία επιπλζον είναι αρμόδια για κζματα που ςχετίηονται με τισ διδακτορικζσ ςπουδζσ και δεν προβλζπονται άμεςα ςτο ςυγκεκριμζνο κανονιςμό.
Άρκρο 2
Σκοπόσ
Ο ςκοπόσ τθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςτο τμιμα Μ.Π.Τ. είναι θ διεξαγωγι πρωτότυπθσ και αυτοδφναμθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ υψθλισ ποιότθτασ, θ οποία προάγει τθν
επιςτιμθ τθσ Πλθροφορικισ ι/και των Τθλεπικοινωνιϊν.
Άρκρο 3
Προϋποκζςεισ υποψθφίων και υποβολι αιτιςεων
α. Υποψθφιότθτεσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ υποβάλλονται δφο φορζσ το
χρόνο, μετά από πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ του τμιματοσ Μ.Π.Τ. με βάςθ απόφαςθ τθσ
Γ.Σ.Ε.Σ. Προθγουμζνωσ, μζλθ Δ.Ε.Π. του τμιματοσ με δυνατότθτα επίβλεψθσ διδακτορικϊν
διατριβϊν ζχουν προτείνει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθν προκιρυξθ κζςεων υποψθφίων διδακτόρων ςτο
επιςτθμονικό τουσ αντικείμενο. Η Γ.Σ.Ε.Σ. προκθρφςςει τισ ςχετικζσ κζςεισ, κάνοντασ αναφορά ςτθν επιςτθμονικι περιοχι και τον επιβλζποντα.
β. Οι ςπουδζσ των υποψθφίων ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο πρζπει να είναι
ςυναφείσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του τμιματοσ Μ.Π.Τ. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για
τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ζχουν πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν
αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ ι πτυχιοφχοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ι ιςότιμων ςχολϊν,
κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςχετικοφ με τα επιςτθμονικά πεδία του τμιματοσ. Επίςθσ, δεκτοί, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, είναι δυνατόν να γίνουν μθ κάτοχοι Μ.Δ.Ε., ςφμφωνα με τον Ν. 3685/2008
άρκρο 9, παρ. 1β, εφόςον είναι: Διπλωματοφχοι του Τμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ
και Τθλεπικοινωνιϊν ι αντιςτοίχων τμθμάτων πενταετοφσ φοίτθςθσ ι Τμθμάτων Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν που πλθροφν ζνα από τα παρακάτω κριτιρια: α) Ζχουν βακμό Διπλϊματοσ μεγαλφτερο από ι ίςο με επτά (7) ςτθν κλίμακα 0-10 ι β)
-1-

Κανονιςμόσ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν

Ζχουν μία τουλάχιςτον δθμοςίευςθ, ςε ςυναφζσ αντικείμενο με το αντικείμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ, ςε διεκνζσ επιςτθμονικό περιοδικό με κριτζσ ι ανακοίνωςθ ςε διεκνζσ
επιςτθμονικό ςυνζδριο με κριτζσ, που ζχει προκφψει από i) τθ Διπλωματικι τουσ Εργαςία ι
ii) τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικό πρόγραμμα ι iii) τθν ερευνθτικι τουσ ςυνεργαςία με μζλθ
ΔΕΠ του Τμιματοσ, θ οποία κα τεκμθριϊνεται με αναλυτικι περιγραφι από τον υποψιφιο
που κα φζρει τθν υπογραφι και του αντίςτοιχου μζλουσ ΔΕΠ του Τμιματοσ. (απόφαςθ
Προςωρινισ Συνζλευςθσ Τμιματοσ Συν. 4/13-9-2016)
γ. Από τουσ υποψθφίουσ απαιτείται καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
δ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθ
Γραμματεία του τμιματοσ ςε προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ είναι:
1) Ζντυπθ αίτθςθ (χορθγείται από τθ Γραμματεία).
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Βιογραφικό ςθμείωμα.
Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ.
Βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτοφνται.
Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν και/ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.
Επικυρωμζνο αντίγραφο μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν (αν υπάρχει).
Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
Δφο τουλάχιςτον ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Διςζλιδθ πρόταςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςχετικισ με μία από τισ διακζςιμεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ που ζχει κακορίςει θ Γ.Σ.Ε.Σ. και αναφζρονται ςτθ

ςχετικι προκιρυξθ. Η πρόταςθ περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ διατριβισ, γενικι παρουςίαςθ του ερευνθτικοφ αντικειμζνου και αντιπροςωπευτικι βιβλιογραφία.
10) Κάκε άλλο ςτοιχείο που ςυμβάλλει ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςθ των υποψθφίων
(π.χ. αποδεικτικά ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, διακρίςεισ κτλ).
Τα ςτοιχεία (1), (2) και (9) υποβάλλονται και ςε θλεκτρονικι μορφι.
Άρκρο 4
Αξιολόγθςθ και επιλογι υποψιφιων διδακτόρων
α. Για κάκε αίτθςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ θ Γ.Σ.Ε.Σ. ςυγκροτεί Επιτροπι Αξιολόγθςθσ (Ε.Α.), αποτελοφμενθ από τρία (3) μζλθ Δ.Ε.Π. του τμιματοσ Μ.Π.Τ. Στθν Ε.Α. ςυμμετζχει υποχρεωτικά ωσ μζλοσ το προτεινόμενο ωσ επιβλζπον τθσ διδακτορικισ διατριβισ
μζλοσ Δ.Ε.Π.
β. Για τον κάκε ενδιαφερόμενο θ Ε.Α. ςυντάςςει ειςιγθςθ, τθν οποία διαβιβάηει ςτθ ςυνζχεια ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. Στθν ειςιγθςθ:
 βεβαιϊνεται θ κάλυψθ ι μθ των τυπικϊν προχποκζςεων,
 αξιολογείται θ πρόταςθ για τθν εκπόνθςθ διατριβισ,
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 προτείνεται θ αποδοχι ι μθ του υποψθφίου, με βάςθ το ςφνολο των ςτοιχείων που
ζχουν υποβλθκεί.
γ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ ειςιγθςθσ τθσ Ε.Α., θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι μθ
τθσ αίτθςθσ, ςε ςυνεδρίαςθ όπου ζχει αναγραφεί εκ των προτζρων ςε ειδικό τμιμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ το αντίςτοιχο κζμα, ονομαςτικά και χωριςτά για κάκε υποψιφιο. Στθ
ςυνεδρίαςθ καλοφνται και οι ενδιαφερόμενοι, ςτουσ οποίουσ δίνεται θ δυνατότθτα να υποςτθρίξουν τθν αίτθςι τουσ και να απαντιςουν ςε πικανζσ ερωτιςεισ των μελϊν τθσ
Γ.Σ.Ε.Σ. Η μθ προςζλευςθ ςτθ ςυνζντευξθ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ. Κριτιρια για τθν τελικι απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τα ακόλουκα:
 θ ειςιγθςθ τθσ Ε.Α.,
 θ ςυνολικι παρουςία του ενδιαφερομζνου ςτθ ςυνεδρίαςθ.
δ. Μετά τθν αποδοχι ενόσ ενδιαφερομζνου ωσ υποψιφιου διδάκτορα, ορίηεται από τθ
Γ.Σ.Ε.Σ. Τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι (Τ.Σ.Ε.) για τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ του
υποψθφίου, ςτθν οποία ςυμμετζχει ο επιβλζποντασ και δφο (2) ακόμα μζλθ. Τα τελευταία
προτείνονται από τον επιβλζποντα. Ο επιβλζπων πρζπει να είναι μζλοσ Δ.Ε.Π. του τμιματοσ
Μ.Π.Τ., ςτθ βακμίδα του κακθγθτι, του αναπλθρωτι κακθγθτι ι του επίκουρου κακθγθτι.
Τα άλλα δφο μζλθ μπορεί να είναι μζλθ Δ.Ε.Π. του τμιματοσ Μ.Π.Τ. ι άλλου τμιματοσ του
ιδίου ι άλλου πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, αποχωριςαντεσ λόγω ορίου
θλικίασ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., κακθγθτζσ Α.Σ.Ε.Ι. ι μζλθ Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και τθσ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου του εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Τα μζλθ τθσ Τ.Σ.Ε. πρζπει να
ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ διδάκτορασ κα εκπονιςει τθ διατριβι του.
ε. Το ακριβζσ κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ κακορίηεται από τθν Τ.Σ.Ε. ςε ςυνεργαςία με
τον υποψιφιο διδάκτορα και εγκρίνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.
ςτ. Εάν ο υποψιφιοσ διδάκτορασ δε διακζτει Μ.Δ.Ε. ςχετικό με το αντικείμενο τθσ διατριβισ, τότε θ Τ.Σ.Ε. ειςθγείται ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα από οργανωμζνο
κφκλο μεταπτυχιακϊν μακθμάτων του τμιματοσ. Στα μακιματα αυτά κα πρζπει να εξεταςτεί επιτυχϊσ ο υποψιφιοσ διδάκτορασ κατά τθ διάρκεια των δφο (2) πρϊτων εξαμινων
από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Τ.Σ.Ε. Οι εξεταςτικζσ περίοδοι είναι: του Ιανουαρίου για
τα μακιματα χειμερινοφ εξαμινου, του Ιουνίου για μακιματα εαρινοφ εξαμινου και του
Σεπτεμβρίου για μακιματα και των δφο εξαμινων. Αποτυχία ςε περιςςότερα του ενόσ μακιματα, ςε ςυνδυαςμό με ανεπαρκι πρόοδο ςτθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ
κατά το διανυκζν διάςτθμα, μπορεί να οδθγιςει ςε απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του υποψιφιου
διδάκτορα.
η. Αλλαγι των μελϊν τθσ Τ.Σ.Ε. κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ επιτρζπεται,
εφόςον υπάρχουν ςοβαροί λόγοι και μόνο με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.
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θ. Τα μζλθ Δ.Ε.Π. του τμιματοσ Μ.Π.Τ. μποροφν να επιβλζπουν μζχρι πζντε (5) διδακτορικζσ διατριβζσ.
Άρκρο 5
Χρονικι διάρκεια
α. Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια για τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι: τρία (3)
πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Τ.Σ.Ε. για τουσ κατόχουσ Μ.Δ.Ε.
και τζςςερα (4) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Τ.Σ.Ε. για όςουσ
δε διακζτουν Μ.Δ.Ε. Η κατοχι Μ.Δ.Ε. λαμβάνεται υπόψθ, μόνο όταν αυτό είναι ςυναφζσ με
το ερευνθτικό αντικείμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ.
β. Το ανϊτατο χρονικό όριο εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα ζξι (6) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ.
γ. Κατά περίπτωςθ, μπορεί να δοκεί παράταςθ μζχρι ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Τ.Σ.Ε. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ μόνο μία φορά κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν του,
με ςχετικι αίτθςι του ςτθ Γραμματεία του τμιματοσ. Η πάροδοσ και του χρόνου παράταςθσ ςυνεπάγεται τθν απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του υποψιφιου διδάκτορα και τθν αφαίρεςθ
του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.
δ. Οι εγγραφζσ για τουσ νζουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ πραγματοποιοφνται δφο φορζσ το
χρόνο. Η εγγραφι ανανεϊνεται κάκε χρόνο, ςτισ τρεισ πρϊτεσ εβδομάδεσ του χειμερινοφ
εξαμινου.
Άρκρο 6
Εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ
α. Στο τζλοσ κάκε χρόνου από τον οριςμό τθσ Τ.Σ.Ε., ο υποψιφιοσ υποβάλλει ετιςια ζκκεςθ
εξζλιξθσ ςτθν Τ.Σ.Ε. Στθν ζκκεςθ ο υποψιφιοσ αναφζρεται ςτα πεπραγμζνα όςον αφορά
ςτο ερευνθτικό ζργο που ζχει πραγματοποιθκεί κατά το προθγοφμενο ζτοσ και προδιαγράφει τθ μελλοντικι εξζλιξθ τθσ ζρευνάσ του. Στθν ζκκεςθ περιλαμβάνονται, επιπλζον, οι υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ ζχει αναλάβει ο υποψιφιοσ ζναντι του τμιματοσ Μ.Π.Τ. Ειδικά ςτθν
πρϊτθ ζκκεςθ εξζλιξθσ γίνεται μνεία ςτα μεταπτυχιακά μακιματα που ενδεχομζνωσ ζχουν
ανατεκεί ςτον υποψιφιο από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. Με βάςθ τθν παραπάνω ζκκεςθ, θ Τ.Σ.Ε. υποβάλλει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθν ετιςια ζκκεςθ προόδου του υποψθφίου μζςα ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ετιςια ζκκεςθ προόδου, θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποφαςίηει για τθ ςυνζχιςθ ι διακοπι τθσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ.
β. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ζχει το δικαίωμα να υποβάλει ςτθν Τ.Σ.Ε. ερευνθτικι πρόταςθ,
θ οποία ανακεωρεί τεκμθριωμζνα τθν αρχικι, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά
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τα δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ Τ.Σ.Ε. Η νζα πρόταςθ αξιολογείται από τθν
Τ.Σ.Ε. και διαβιβάηεται ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ., θ οποία αποφαςίηει ςχετικά με τθν ζγκριςι τθσ.
γ. Εάν θ Τ.Σ.Ε. διαπιςτϊςει ςταςιμότθτα ι μθ ικανοποιθτικι εξζλιξθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςε δφο διαδοχικζσ ετιςιεσ εκκζςεισ, τότε μπορεί να ειςθγθκεί ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθ
διαγραφι του υποψθφίου.
Άρκρο 7
Υποχρεϊςεισ υποψιφιου διδάκτορα
α. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ζχει υποχρζωςθ, εφόςον του ηθτθκεί, να προςφζρει εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ ςτο τμιμα Μ.Π.Τ., όπωσ είναι θ επίβλεψθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων, θ επικουρικι διδαςκαλία φροντιςτθριακϊν μακθμάτων και θ ςυμμετοχι ςε επιτθριςεισ εξετάςεων.
β. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ υποχρεοφνται να παρουςιάηουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν
Τ.Σ.Ε., τθν πρόοδο τθσ διδακτορικισ τουσ ζρευνασ ςε ςεμινάρια που οργανϊνονται από το
τμιμα Μ.Π.Τ. με ευκφνθ του επιβλζποντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π.
Άρκρο 8
Περάτωςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ
α. Η Τ.Σ.Ε. είναι υπεφκυνθ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του υποψιφιου διδάκτορα. Για τθν περάτωςθ τθσ ςχετικισ ζρευνασ, ο υποψιφιοσ
διδάκτορασ υποβάλλει ςτθν Τ.Σ.Ε. τθν τελικι ζκκεςθ εξζλιξθσ του ζργου του. Για τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ άποψθσ, ακολουκεί προφορικι παρουςίαςθ του υποψθφίου
ενϊπιον τθσ Τ.Σ.Ε., τα μζλθ τθσ οποίασ μποροφν να υποβάλουν ςχετικζσ ερωτιςεισ και ςχόλια. Αν τελικά θ Τ.Σ.Ε. κρίνει ότι θ εργαςία του υποψθφίου ζχει περατωκεί επιτυχϊσ, δίνει
τθν γραπτι ζγκριςι τθσ για τθν υποβολι τθσ διατριβισ για τελικι αξιολόγθςθ ενϊπιον τθσ
Εξεταςτικισ Επταμελοφσ Επιτροπισ (Ε.Ε.Ε). Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υποβολι ζκκεςθσ
του υποψθφίου, θ Τ.Σ.Ε. ςυντάςςει τθν τελικι ζκκεςθ προόδου για τον υποψιφιο, τθν οποία και προωκεί ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.
β. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Τ.Σ.Ε., θ Γ.Σ.Ε.Σ. ορίηει ςε ςυνεννόθςθ με τα μζλθ τθσ Ε.Ε.Ε. τθν θμερομθνία υποςτιριξθσ τθσ διατριβισ, θ οποία δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο των τεςςάρων (4) μθνϊν (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων) από τθν θμζρα τθσ ζγκριςθσ τθσ διατριβισ
από τθν Τ.Σ.Ε. Στο χρόνο αυτό δεν προςμετροφνται οι μινεσ Ιοφλιοσ και Αφγουςτοσ.
γ. Η διδακτορικι διατριβι ςυγγράφεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με περίλθψθ ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα. Η ςυγγραφι τθσ διδακτορικισ διατριβισ ςε άλλθ γλϊςςα είναι δυνατι με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει να περιλαμβάνει περίλθψθ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
-5-

Κανονιςμόσ εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν

Άρκρο 9
Κρίςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ
α. Η τελικι αξιολόγθςθ και κρίςθ τθσ διατριβισ του υποψιφιου διδάκτορα πραγματοποιείται από Ε.Ε.Ε. που ορίηεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. και ςτθν οποία μετζχουν απαραίτθτα τα μζλθ τθσ
Τ.Σ.Ε. Πρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Ε. ορίηεται ο επιβλζπων του υποψιφιου διδάκτορα. Τζςςερα (4)
τουλάχιςτον μζλθ τθσ Ε.Ε.Ε. πρζπει να είναι μζλθ Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιςτον δφο (2)
πρζπει να ανικουν ςτο τμιμα Μ.Π.Τ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ επιτροπισ μπορεί να είναι μζλθ
Δ.Ε.Π. Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., κακθγθτζσ Α.Σ.Ε.Ι. ι μζλθ Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και τθσ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου
του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Όλα τα
μζλθ τθσ Ε.Ε.Ε. πρζπει να ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με αυτό τθσ διατριβισ του υποψιφιου διδάκτορα.
β. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ υποχρεοφται να παραδϊςει ςε κάκε μζλοσ τθσ Ε.Ε.Ε. ζνα (1)
τυπωμζνο αντίγραφο τθσ διδακτορικισ διατριβισ, τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν από τθν
θμερομθνία τθσ κρίςθσ του.
γ. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ αναπτφςςει τθ διατριβι του δθμόςια, ενϊπιον τθσ Ε.Ε.Ε. τθν
προκακοριςμζνθ θμερομθνία. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρουςίαςθσ από τον υποψιφιο,
υποβάλλονται ερωτιςεισ ςχετικζσ με το κζμα τθσ διατριβισ από τα μζλθ τθσ Ε.Ε.Ε., ςτισ οποίεσ απαντά ο υποψιφιοσ. Εάν υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Ε., δίνεται θ δυνατότθτα υποβολισ διευκρινιςτικϊν ερωτιςεων από το ακροατιριο. Στθ ςυνζχεια αποχωροφν όλοι και θ Ε.Ε.Ε. ςυνεδριάηει κατ' ιδίαν. Η Ε.Ε.Ε. κρίνει το πρωτότυπο τθσ διατριβισ και κατά
πόςο αυτι αποτελεί ςυμβολι ςτθν επιςτιμθ. Η πρωτοτυπία τθσ διατριβισ μπορεί να τεκμθριωκεί με δφο (2) τουλάχιςτον άρκρα που βαςίηονται ςτα αποτελζςματά τθσ και τα οποία πρζπει να ζχουν γίνει δεκτά ςε ζγκριτα διεκνι περιοδικά, ι με ζνα (1) δεκτό άρκρο ςε
ζγκριτο διεκνζσ περιοδικό και ζνα (1) δθμοςιευμζνο άρκρο ςε πρακτικά διεκνοφσ ανταγωνιςτικοφ ςυνεδρίου με κριτζσ. Για τθν ζγκριςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ απαιτείται θ
ςφμφωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον πζντε (5) μελϊν τθσ Ε.Ε.Ε. Η αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ του υποψθφίου γίνεται με ζναν από τουσ εξισ χαρακτθριςμοφσ: «Άριςτα», «Λίαν Καλϊσ», «Καλϊσ». Είναι επιπλζον δυνατι θ χοριγθςθ διάκριςθσ, εφόςον υπάρχει ςχετικι ομόφωνθ άποψθ των μελϊν τθσ Ε.Ε.Ε. Μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςισ τθσ, θ Ε.Ε.Ε. επανζρχεται
ενϊπιον του ακροατθρίου και ανακοινϊνει ςτον υποψιφιο διδάκτορα τθν τελικι απόφαςθ.
Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ ςυντάςςεται πρακτικό που περιλαμβάνει τθν αιτιολόγθςθ τθσ ψιφου των μελϊν τθσ Ε.Ε.Ε., κακϊσ και τθν τελικι απόφαςθ. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μζλθ τθσ Ε.Ε.Ε. και υποβάλλεται ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ., προκειμζνου να
γίνει θ αναγόρευςθ του υποψιφιου διδάκτορα.
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δ. Η Ε.Ε.Ε., με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον πζντε (5) μελϊν, δφναται να ηθτιςει τθν
πραγματοποίθςθ διορκϊςεων ι τθν προςκικθ επεξθγιςεων ςτο κείμενο τθσ διδακτορικισ
διατριβισ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των ζξι (6) μθνϊν
από τθν θμερομθνία εξζταςθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, υπεφκυνοσ για τον τελικό ζλεγχο
είναι ο επιβλζπων κακθγθτισ.
ε. Πριν από τθν αναγόρευςι του ςε διδάκτορα και μετά τθν υποςτιριξθ τθσ διατριβισ, ο
υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει αντίγραφα (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) τθσ
οριςτικισ διδακτορικισ διατριβισ του:
 ςτθ βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ,
 ςτθ βιβλιοκικθ του τμιματοσ Μ.Π.Τ.,
 ςτθ γραμματεία του τμιματοσ Μ.Π.Τ.
Επιπλζον, ο υποψιφιοσ διδάκτορασ κατακζτει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ.
ςτ. Η αναγόρευςθ του υποψθφίου ςε ''Διδάκτορα του Τμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ
και Τθλεπικοινωνιϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ" γίνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ. Στο οικείο δίπλωμα αναφζρονται το Πανεπιςτθμιακό Ίδρυμα και το
Τμιμα, το γνωςτικό αντικείμενο, ο τίτλοσ τθσ διατριβισ και θ θμερομθνία απονομισ. Σε περίπτωςθ τιμθτικισ διάκριςθσ γίνεται ςχετικι αναφορά.
η. Δίνεται θ δυνατότθτα παροχισ πιςτοποιθτικοφ επιτυχοφσ αποπεράτωςθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ πριν από τθν κακομολόγθςθ των υποψθφίων διδακτόρων.
Άρκρο 10
Λοιπζσ διατάξεισ
α. Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ που δεν ζχουν υγειονομικι κάλυψθ δικαιοφνται υγειονομικισ
και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ, όπωσ ιςχφει και για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ.
β. Στουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ χορθγείται φοιτθτικι ταυτότθτα για μειωμζνο ειςιτιριο
ςτισ ςυγκοινωνίεσ, κακϊσ επίςθσ και ςίτιςθ.
γ. Τα πνευματικά δικαιϊματα των διδακτορικϊν διατριβϊν που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ανικουν από κοινοφ και εξ ίςου ςτον διδάκτορα, ςτον επιβλζποντα και ςτο τμιμα Μ.Π.Τ.
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