
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1174/06-06-2022 
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-

γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 38, 39, 
40, 41, 42, 43 και 45, 

2. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972),

3. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α’ 148),

5. τον ν. 4009/20017 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195),

6. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83), 

7. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’124),

8. την υπ’ αρ. 631/16-03-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός διδακτο-
ρικών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
(Β’1300),

9. το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (11η 
συνεδρίαση 14-04-2022),

10. την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (24η συ-
νεδρία 13-05-2022),

11. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμ-
φωνα 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 συνεισφο-
ρά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον 
αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως σοβαρό επιστημονικό έργο που 
εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Τμήμα μας, δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές η/και σε εκδόσεις της ημεδαπής 
ή/και της αλλοδαπής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός/ή, 
με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψή-
φιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθρο 38 
του ν. 4485/2017).
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Σε αυτή την περίπτωση ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας 
υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα/σεμινάρια 
του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται η 
ερευνητική του/της πρόταση. Αυτά ορίζονται από την 
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και εγκρίνονται στη Συ-
νέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης/εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η πρόσκληση/εκδήλωση ενδιαφέροντος δημοσιο-
ποιείται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτάται στους 
οικείους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδι-
κασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψη-
φίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις 
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλή-
ρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στη σχετική 
πρόσκληση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου 
αναγράφονται:

- προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής,
- προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής,
- προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής 

διατριβής.
2. Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτο-

ρικής διατριβής.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
5. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώ-

ματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του 
εξωτερικού).

6. Αντίγραφο Πτυχίου.
7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.
8. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπου-

δών.
9. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 

σε ψηφιακή μορφή.
10. Δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση 
τη 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/τις 
υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη 
Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα για 
κάθε υποψήφιο/α στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι 

για τους οποίους γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται, κα-
θώς και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, εφόσον 
αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. 
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη της τη 
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης από την επιτροπή 
επιβλέποντος/ουσας και το υπόμνημα της επιτροπής, 
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της υποψηφίου/ήφιας.

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγρα-
φής της διδακτορικής διατριβής που δύναται να είναι η 
ελληνική ή σε ειδικές περιπτώσεις άλλη γλώσσα μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής και έκδοσης 
κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος.

Μετά την εγγραφή των υποψήφιων διδακτόρων και 
τον ορισμό των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, 
τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των 
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη 
περίληψη (έως 400 λέξεις) της πρότασής τους, καθώς 
και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών 
αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον δι-
αδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Επιβλέπων/ουσα διδακτορικής διατριβής
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 και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορί-
ζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο (παρ. 1 
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017).

Κάθε επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει το ανώτερο 
έως 8 (οκτώ) υποψήφιους/ες διδάκτορες. Στον μέγιστο 
αυτό αριθμό δεν προσμετρώνται όσοι/ες υποψήφιοι/ες 
διδάκτορες βρίσκονται σε αναστολή σπουδών και όσοι 
έχουν συμπληρώσει τρία (3) ημερολογιακά έτη από την 
ημερομηνία εισαγωγής τους.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προ-

τεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, την επίβλεψη της διδα-
κτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστη-
ρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή καθηγητές/τριες αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευ-
νητές/τριες των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέ-
ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
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Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει 
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για τουλάχιστον 
έξι (έξι) μήνες, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας 
τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παρα-
γράφους, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από 
αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης 
επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα από 
τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού 
υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται ανά 
άτομο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανο-
νισμό, εφόσον το μέλος αυτό υπηρετεί στο Τμήμα στο 
οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.

2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος/ουσας
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο 

Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να 
εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών 
διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται 
από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος, αντικαθίστανται από ισάριθμα 
μέλη, προκειμένου να οριστεί η επταμελής εξεταστική 
επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

3. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή 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 Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισά-
ριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και 
τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485, 
καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα 
κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
39 του ν. 4485/2017.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, που αντικαταστάθηκαν, μπορούν να 
παρίστανται στη συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστι-
κής επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
υποψηφίων διδακτόρων

1. Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 

Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής είναι πέντε (5) έτη.

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες δικαιούνται να αναστεί-
λουν τις σπουδές τους σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. 
στράτευση, σοβαρή ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί 
και ειδικοί επαγγελματικοί λόγοι). Ο χρόνος της αναστο-
λής δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα δύο έτη και η 
αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την έγγραφη σύμ-
φωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας. Το διάστημα 
της αναστολής δεν συμπεριλαμβάνεται στους χρόνους 
προθεσμίας ολοκλήρωσης των σπουδών. Για το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας 
είναι ανενεργός και δεν επωφελείται των δικαιωμάτων 
και των παροχών που προβλέπονται για τους/τις υπο-
ψήφιους/ες διδάκτορες.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
1. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται σε ανα-

νέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος.
2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, πριν το πέρας 

του εαρινού εξαμήνου, παρουσιάζουν προφορικά και 
υποβάλλουν και εγγράφως ετήσια έκθεση 500 λέξεων 
ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχε-
τικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής τους. 
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυ-
τού από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον 
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ήφιας.

3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
4. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) 

πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται 
και για τους/τις φοιτητές/ήτριες του δεύτερου 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 
του άρθρου 40 του ν. 4485/2017).

5. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να συμ-
μετέχουν σε ημερίδες μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών 
και υποψηφίων διδακτόρων, σε ειδικές διαλέξεις ή με-
ταπτυχιακά σεμινάρια του γνωστικού αντικειμένου στο 
οποίο εντάσσονται.

6. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών 
μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμι-
σθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος 
(εδάφιο ε της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008).

7. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που εμπίπτουν στην 
παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 δύναται να 
προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι δια 
πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη διεξαγωγή 
διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτι-
κού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου 
δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντι-
κειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης 
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του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. 
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός πα-
νεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με 
τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται 
ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος 
πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανε-
πιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται 
να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίω-
σής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που 
θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής

1. Ορισμός/αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής
Η οριστικοποίηση ή τροποποίηση του προσωρινού 

τίτλου της διδακτορικής διατριβής καθώς και η γλώσσα 
συγγραφής και υποστήριξής της ορίζονται με αίτηση 
του/της επιβλέποντος/ουσας προς τη Γραμματεία του 
Τμήματος τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του 
χρόνου εκπόνησης της διατριβής και επικυρώνονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η έκταση της διδακτορικής διατριβής ορίζεται με-

ταξύ 100.000 έως 150.000 λέξεων περιλαμβανομέ-
νων των σημειώσεων όχι όμως της βιβλιογραφίας, 
των πινάκων, των σχεδίων και της εικονογράφησης. 
Ειδικότερα ορίζεται ότι το κείμενο θα πρέπει να είναι 
γραμμένο σε μέγεθος γραμματοσειράς 12’’ και διά-
στιχο 1,5, οι δε σημειώσεις σε μέγεθος 10’’ και μονό 
διάστιχο. Επίσης το εξώφυλλο θα πρέπει να ακολουθεί 
το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού.

3. Γλώσσα συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που 

αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λαμβά-
νει υπόψη τη γλώσσα συγγραφής που έχει προτείνει ο/η 
υποψήφιος/α διδάκτορας στην αίτησή του/της.

Άρθρο 9
Κρίση διδακτορικής διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορι-
κής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και 
την αξιολόγησή της, η οποία εξετάζεται από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική 
Επιτροπή αποδεχτεί την αίτηση του/της υποψηφίου/
ήφιας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την 
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον 
ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται:
1. να παραδώσει ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρο-

νική μορφή σε κάθε μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής με εκτενή περίληψη (5 σελίδων) στην ελλη-
νική γλώσσα, εάν η διατριβή έχει γραφεί σε άλλη πλην 
της ελληνικής γλώσσα και

2. να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή δεν 
είναι προϊόν λογοκλοπής.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέ-
τει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιά-
σκεψης (παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017).

Η προφορική δοκιμασία του/της υποψήφιου/ας διδά-
κτορα αναγγέλλεται με ανακοινώσεις και προσκλήσεις 
προς το διδακτικό προσωπικό, τους/τις φοιτητές/ήτριες 
και τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας παρουσιάζει προφορι-
κά ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη 
διατριβή του/της για είκοσι λεπτά (20’) και έπειτα απαντά 
σε ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής.

Στη συνέχεια, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συ-
νεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργα-
σία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρω-
τότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και 
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία 
τουλάχιστον πέντε (5) μελών (παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4485/2017), αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή 
με τους βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ και συ-
ντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης, το οποίο κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος.

Εάν η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή προτείνει να 
γίνουν επιμέρους διορθώσεις και αλλαγές, ο/η υπο-
ψήφιος/α, πριν την ορκωμοσία του/της ως διδάκτορα, 
οφείλει να προβεί στις διορθώσεις και -προκειμένου να 
ορκιστεί- να καταθέσει αντίγραφο της διορθωμένης δια-
τριβής στον/στην επιβλέποντα/ουσα, ώστε να πιστοποι-
ηθεί ότι έλαβε υπόψη του/της τις υποδείξεις. Ακολουθεί 
βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας στη Γραμματεία 
του Τμήματος, ώστε να οριστεί η ημερομηνία της ορκω-
μοσίας του/της.

Το τελικό κείμενο της διατριβής μνημονεύει τη σύνθε-
ση της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Αναγόρευση - Καθομολόγηση Διδακτόρων

Πριν από την ορκωμοσία ο/η υποψήφιος/α υποχρεού-
ται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τον τίτλο 
και περιλήψεις της διδακτορικής διατριβής του/της στα 
ελληνικά και στα αγγλικά (800 λέξεων η καθεμία), προ-
κειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
καθώς και ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής του/
της στη Βιβλιοθήκη.

Επίσης ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να καταθέ-
σει στο ψηφιακό αποθετήριο του Ιδρύματος, «Πέρ-
γαμος» το κείμενο της διδακτορικής διατριβής του/
της ορίζοντας τις προϋποθέσεις πρόσβασης σύμφωνα 
με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (αρ. 
απόφ. 1718001307/15/9/2017 τροπ. 25/7/2017), κα-
θώς και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται με την επίσημη ορκωμοσία του/της 
διδάκτορα, την αναγόρευσή του/της ως Διδάκτορα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ενώπιον της Συνέλευσης 
του Τμήματος και την παραλαβή του Διδακτορικού 
Διπλώματος.
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Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής 
ανήκουν στον/ην διδάκτορα, σύμφωνα με τον ν. 2121/2093.

Άρθρο 12
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων 
διδακτόρων εάν:

- δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
- δεν υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρό-

οδο της διατριβής τους,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδα-
κτόρων.

Άρθρο 13
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ 
μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα της ημεδαπής και με αναγνωρισμένα ως 
ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής δια-
τριβής με συνεπίβλεψη, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 - με εξαίρεση αυτές 
της παρ. 2 του άρθρου 41 - εφαρμόζονται και για τους/
τις Υ.Δ. που έχουν γίνει δεκτοί/ές πριν από την έναρξη 
ισχύος του.

Για κάθε θέμα που αφορά τις διδακτορικές σπουδές 
και δεν ορίζεται στον παρόντα κανονισμό αρμόδια 
είναι η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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*02031052006220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2022-06-20T13:43:15+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




