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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 666
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 45 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114),
2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148),
4. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
6. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
8. την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (12η συνεδρία 16-3-2018),
9. το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 1-2-2018),
10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές αρχές
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καπο-

Αρ. Φύλλου 1394

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017,
του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει,
καθώς και με τα κριτήρια που τίθενται από τον παρόντα
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. 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 στο
αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.
2. Η διδακτορική διατριβή αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία, που πρέπει να περιλαμβάνει αξιόλογα
ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία τα
οποία προάγουν την επιστήμη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα
είναι ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση, γι’ αυτό πρέπει να
είναι επιπέδου και ποιότητας που εξασφαλίζουν την αναγνώριση του κατόχου του από την πανεπιστημιακή και
γενικότερα την επιστημονική κοινότητα όχι μόνο στον
εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η 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. 4485/2017. Για τους κατόχους
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση
αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ.
Σε ειδικές περιπτώσεις,λόγω αναγνωρισμένου επιστημονικού ή επαγγελματικού έργου, δημοσιεύσεων
και έρευνας γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν επιτυχώς σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πέντε (5) μεταπτυχιακά μαθήματα ανάλογα με το
γνωστικό αντικείμενο στο οποίο γίνεται η εκπόνηση της
διδακτορικής διατριβής. Τα μαθήματα αυτά για τον κάθε
υποψήφιο/α ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
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Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής
Οι θέσεις για εγγραφή υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με την
εξής διαδικασία:
α) Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από
εισήγηση των Τομέων, καθορίζει τον αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Οι Τομείς στην εισήγησή τους προς τη Συνέλευση καθορίζουν τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία θα γίνουν
δεκτοί υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Η Συνέλευση συγκεντρώνει τις προτάσεις των Τομέων,
αποφασίζει και δημοσιοποιεί δύο φορές τον χρόνο, τον
Μάιο και τον Νοέμβριο, τις σχετικές προκηρύξεις για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής σε κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό
ή έντυπο μέσο και ιδιαίτερα στις ανακοινώσεις της Ιστοσελίδας του Τμήματος και του Ιδρύματος.
β) Στην προκήρυξη αναγράφεται ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων που θα δεχθεί το Τμήμα και το
γνωστικό αντικείμενο, οι ημερομηνίες και η ακριβής
διεύθυνση στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που συνυποβάλλονται με τη σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις
των υποψηφίων διδακτόρων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η Γραμματεία ελέγχει αν οι υποψήφιοι έχουν τα τυπικά
προσόντα συμμετοχής, όπως αυτά προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία και από τον παρόντα Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και διαβιβάζει στη
Συνέλευση τις αιτήσεις των υποψηφίων, μαζί με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε
ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα στις ημερομηνίες
που προβλέπονται από τις εκάστοτε προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ.
Στην αίτηση αναγράφονται: α) ο προτεινόμενος τίτλος
της διδακτορικής διατριβής, β) τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση-προσχέδιο διδακτορικής διατριβής,γ)
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί
να είναι διάφορη της ελληνικής,δ) προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει
σε όσους έχουν το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής
διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39
του ν. 4485/2017. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά
από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
2. Στο προσχέδιο διδακτορικής διατριβής-ερευνητική
πρόταση, η οποία δεν υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις,ο υποψήφιος επικεντρώνεται στα εξής: α) Διατυπώνει ένα ξεκάθαρο ερευνητικό ερώτημα, καθώς και την ερευνητική
μέθοδο που θα ακολουθήσει προκειμένου να απαντηθεί
το ερώτημα αυτό. β) Αναδεικνύει την πρωτοτυπία και
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την σημασία αυτού του ερωτήματος. γ) Εξηγεί με ποιον
τρόπο το θέμα που θα ερευνηθεί, προσθέτει, αναπτύσσει (ή αμφισβητεί) την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει
η εργασία.
3. Ο/Η υποψήφιος/α καταθέτει, μαζί με την αίτηση του,
επικυρωμένες φωτοτυπίες αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ τίτλου Τμήματος της αλλοδαπής, αντιγράφου
μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών και πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Επίσης, αντίγραφο διπλωματικής
εργασίας σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή και συστατικές,
αν υπάρχουν, επιστολές. Σε ψηφιακή μορφή ο/η υποψήφιος/α καταθέτει και δημοσιεύσεις του. Για υποψήφιους
διδάκτορες που είναι πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί α΄κύκλου σπουδών ΑΕΙ του εξωτερικού απαραίτητη είναι η
αναγνώριση ισοτιμίας του βασικού ή και του μεταπτυχιακού διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση μίας διεθνούς
ξένης γλώσσας από αυτές της Ε.Ε. ή της ρωσικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση»), η οποία πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:
Α) Αγγλική γλώσσα
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες
της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία
χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη
γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα
προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council -
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IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 5,5 έως 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC
VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)
• (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 -UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE
II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKENESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής
γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET
Level 5 (CEF B2) ή
PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International
(CEF B2).
• PEARSONLCCIEFBLEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό “Distinction” ή “Credit”.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1
(Common European Framework equivalent level B2)
(μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF
B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU -CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International
(B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157
έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEFB2)
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Β) Γαλλική γλώσσα
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται, ως
εξής:
Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (το οποίο χορηγεί
το μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE-SORBONNE B2.
• Certificat de compétences linguistiques του Institut
Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de
français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης-Επίπεδο Β2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Γ) Γερμανική γλώσσα
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται, ως
εξής:
Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του
Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT
Β2.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) Ιταλική γλώσσα
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Ε) Ισπανική γλώσσα
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται ως
εξής:
Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA BASIC ODE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
• DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(NIVEL INTERMEDIO) - (DELE) (μέχρι το 2008), (από το
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι-
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δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
• DIPLOMA DE ESPAÑOL - NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
Στ) Ρωσική γλώσσα
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της
Μόσχας «M.V.Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο
της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• РУССКИЙ ЯЗЫК - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Επίσης:
α) Η αναγκαία, για την εκπόνηση της Διδακτορικής
Διατριβής, γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και
με τους εξής τρόπους:
i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών
στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου
Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141 Α΄).
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με
απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς
τουλάχιστον φοίτησης.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δέον να συνοδεύονται και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής
βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από
τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται
από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την
έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης
ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης
γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
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γ)Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας
διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις 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 υποψηφίους
σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει 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 από τη Συνέλευση του Τμήματος και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής(άρθρο 38 του ν. 4485/2017). Η Συνέλευση συγκροτεί
και την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και ορίζει τον επιβλέποντα.
Μετά την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και
τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών,
τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία
του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και
του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
(άρθρο 39 του ν. 4485/2017).
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
Καθηγητή 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 ορίζεται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 39 του ν. 4485/2017). Κάθε Επιβλέπων/ουσα
μπορεί, από τούδε, να επιβλέπει έως οκτώ (8) εκπονούμενες διδακτορικές διατριβές.
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2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη
της διδακτορικής διατριβής και ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και
να υποστηρίζει, διασφαλίζοντας την ποιότητά της, την
εκπόνηση και τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.
Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και
δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και
Επίκουρου Καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες 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 και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών 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 (άρθρο
39 του ν. 4485/2017).
2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για ένα ακαδημαϊκό έτος, η Συνέλευση του Τμήματος
εκτιμώντας τις περιστάσεις, συμπληρώνει το τριμελές της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και αναθέτει σε άλλον/η την
επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου
διδάκτορα και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος/ουσας, διαφορετικά, αναθέτει την επίβλεψη σε ένα
από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του, 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 για οποιονδήποτε λόγο μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής εκλείψει ή διαπιστωμένα
αδυνατεί να τελέσει τα καθήκοντά του, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση της Συνέλευσης.
2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση/αφυπηρέτηση Επιβλέποντος/ουσας
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 Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (άρθρο 39 του ν. 4485/2017),
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Σε κάθε περίπτωση τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα
μέλη, προκειμένου να οριστεί η επταμελής εξεταστική
επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Στην
περίπτωση αυτή, σε κάθε κατατιθέμενη και εγκρινόμενη
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διδακτορική διατριβή αναφέρεται η αρχική σύνθεση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από την αντικατάσταση
των μελών της και στη συνέχεια μνημονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς
και αναφέρεται η σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής.
Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη χρονική διάρκεια
είναι διπλάσια του ελάχιστου χρόνου εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, δηλαδή έξι (6) έτη.
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 μέχρι δύο (2) έτη συνολικά. Ο χρόνος
της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης
οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται γι’ αυτούς.
Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής αλλάζει πλήρως, ο χρόνος εκπόνησής της αρχίζει να προσμετράται
από την ημερομηνία και χρονολογία της πλήρους αλλαγής του θέματος.
2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
- Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45, παρ. 2
του ν. 4485/2017).
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες, κάθε ακαδημαϊκό έτος,
από 1ης Μαρτίου έως 31ης Μαΐου, παρουσιάζουν
προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό
υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους
διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και
σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή
επιτροπή και ως έκθεση προόδου καταχωρίζονται στον
ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθρο 40, παρ. 2 του
ν. 4485/2017).
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι μέχρι
την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής τους
διατριβής να έχουν στο ενεργητικό τους δύο (2), τουλάχιστον, επιστημονικές ανακοινώσεις ή επιστημονικά
δημοσιεύματα.
- 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 δευτέρου κύκλου σπουδών. Μέχρι
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης,
δανεισμού και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (άρθρο 40, παρ. 3 του
ν. 4485/2017).
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Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή
απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών
μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος
(άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του ν. 3685/2008).
Υποψήφιοι Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19
παρ. 4 του ν. 4452/2017 δύνανται να προσλαμβάνονται
ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου
καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του
γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της
Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται
μέχρι ενός πανεπιστημιακού 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) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι
πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής 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
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 αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος πλήρως
αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη ζητώντας τον ορισμό
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της
διδακτορικής διατριβής. Στην εισηγητική έκθεση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου διδάκτορα
ότι η διατριβή του δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. Η διατριβή κατατίθεται σε επτά έντυπα αντίγραφα -όσα και
τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής- με περίληψή της
στην ελληνική γλώσσα εάν έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα.
2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή,η οποία ορίζεται εντός μηνός από την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης,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, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη,
που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.
3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα σε τόπο και χρόνο που ορίζεται
οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποστήριξή
της, με πρόσκληση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής που είναι ο Επιβλέπων της διδακτορικής διατρι-
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βής. Στην περίπτωση αφυπηρέτησής του ακολουθείται
η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 41 στην παρ. 2
του ν. 4485/2017, και η Συνέλευση ορίζει τον Πρόεδρο
της εξεταστικής επιτροπής. Η πρόσκληση κοινοποιείται
στον υποψήφιο διδάκτορα, στα μέλη της εξεταστικής
επιτροπής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
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 (παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4485/2017). Τα αφυπηρετήσαντα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που αντικαταστάθηκαν μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής χωρίς δικαίωμα
ψήφου(άρθρα 39 και 41 του ν. 4485/2017).
4. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή
του σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Αναλύει το περιεχόμενο της εργασίας του, παρουσιάζει τον
τρόπο έρευνας που ακολούθησε και τα πορίσματα στα
οποία κατέληξε. Επισημαίνει τα σημεία εκείνα που κατά
τη γνώμη του είναι πρωτότυπα και συμβάλλουν στην
πρόοδο της επιστήμης, καθώς και τα σημεία εκείνα που
ενδεχομένως χρειάζονται περαιτέρω μελέτη και έρευνα.
5. Μετά την παρουσίαση της διατριβής από τον υποψήφιο, ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δίνει τον
λόγο σε καθένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής
για να κάνουν σχετικές παρατηρήσεις και να υποβάλουν
ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της διατριβής.
6. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει
χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς
την ποιότητα, πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη
συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον
μελών της (άρθρο 41, παράγραφος 3 του ν. 4485/2017)
και αξιολογεί τη διδακτορική διατριβή με τον βαθμό «ΚΑΛΩΣ» ή «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΑΡΙΣΤΑ». Ο βαθμός απονέμεται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της εξεταστικής επιτροπής και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής. Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει
Πρακτικό Αξιολόγησης. Σε περίπτωση κατά την οποία, το
Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την
Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί
εγκύρως (ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).
7. Το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα μέλη της, διαβιβάζεται από τον
πρόεδρό της στη Συνέλευση του Τμήματος.
8. Αν η διδακτορική διατριβή έχει εγκριθεί, αλλά έχουν
γίνει από την επταμελή επιτροπή σχετικές παρατηρήσεις
και υποδείξεις, οι οποίες και αναφέρονται συγκεκριμένα στο Πρακτικό Αξιολόγησης, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της διατριβής του
σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις
και μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός μηνός
από την ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής, να
καταθέσει στον πρόεδρο της επταμελούς επιτροπής τη
διατριβή του στην τελική μορφή της. Τότε ο πρόεδρος
της εξεταστικής επιτροπής καταθέτει στον πρόεδρο της
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Συνέλευσης το πρακτικό της επταμελούς επιτροπής με
την έγκριση της διατριβής και με βεβαίωσή του ότι ο
υποψήφιος προέβη στις απαραίτητες αλλαγές.
Άρθρο 9
Αναγόρευση - Καθομολόγηση Διδακτόρων
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της Διδακτορικής
Διατριβής υποβάλλεται η αίτηση του υποψήφιου για
αναγόρευση - καθομολόγηση, κατατίθεται η διατριβή
στη Γραμματεία του Τμήματος σε ψηφιακή/έντυπη μορφή,στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ν. 3149/2003, άρθρο 12, παρ. 7.α και 9). Ακολουθεί
η διαδικασία αναγόρευσης - καθομολόγησης - απονομής
Διδακτορικού Διπλώματος κατά τα ακαδημαϊκά θέσμια.
Άρθρο 10
Πνευματικά Δικαιώματα
Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, αποβλέπει πρωτίστως στην εκπαίδευση του υποψήφιου διδάκτορα και στην απόκτηση
ερευνητικής εμπειρίας που απαιτείται για την απονομή
του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για την περαιτέρω
σταδιοδρομία του.
Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από
ερευνητικές μονάδες και επιστημονικούς υπευθύνους σε
συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο
ερευνητικών προγραμμάτων.
Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο
δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου της διατριβής του, σύμφωνα με το ν. 2121/1993, όπως ισχύει.
Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν
τόσο στον διδάκτορα όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά
το πέρας της Δ.Δ. λόγω της συνέχισης της αντίστοιχης
έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν αποκλειστικά στον
επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή
και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα αυτά μπορεί να
υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε
στάδιο της έρευνας.
Άρθρο 11
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση κατά πλειοψηφία
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να
αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα, εάν
μέσα σε διάστημα 14 μηνών από την ημερομηνία της
προηγούμενης αξιολόγησής του δεν έχει καταθέσει το
ετήσιο υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής
του ή εάν δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις της απόδοσής του κρίνονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ως
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μη ικανοποιητικές ή μετά από αίτηση του υποψηφίου ή
εάν ο υποψήφιος έχει παραβιάσει τις κείμενες πειθαρχικές διατάξεις. Υποψήφιοι διδάκτορες διαγράφονται
κανονικά αν έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη διαγραφή του υποψηφίου για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, αν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί
λόγοι ή λόγοι υγείας πλήρως αιτιολογημένοι και μόνο
ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Άρθρο 12
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με
συνεπίβλεψη
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ως Τμήμα ΑΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 δύναται να συνεργαστεί με
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από
τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον
ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από
την επιλογή του υποψηφίου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση
ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας
μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ε.Π.Σ., που
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και
εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά
όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
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 συνεπίβλεψη
με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και
για τους υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη του παρόντος
νόμου, η επταμελής εξεταστική επιτροπή του άρθρου
41 του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02013942504180008*

