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2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ...................................................... 3 
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4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά....................................................................................................................... 4 
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1. Γενικές Αρχές  

Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουρ γούν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Απο 

σκοπούν 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 αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.  

Ως απόδειξη της ικανότητας για παραγωγή αυτοδύναμου επιστημονικού έργου βάσει γραπτής 

πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας (διδακτορικής διατριβής) και προφορικής εξέτασης επί του 

περιεχομένου της διατριβής και του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή 

(υποστήριξη της διατριβής), το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ απονέμει τον τίτλο του Διδάκτορα της Φιλο σοφίας (Dr. phil.).  

Το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής πρέπει να έχει άμεση σχέση και συνάφεια με τα γνωστικά 

αντικείμενα του τμήματος και να ανταποκρίνεται στη φυσιογνωμία του και τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του τμήματος. Για το ζήτημα αυτό αποφαίνεται ο/η 

επιβλέπων/ουσα της διατριβής, καθώς και η συνέλευση του τμήματος στην οποία κατατίθεται 

η αίτηση.  

Σε περιπτώσεις εξαιρετικού επιστημονικού επιτεύγματος, το τμήμα έχει τη δυνατότητα να 

προτείνει την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα.  

Ο κανονισμός μπορεί να αναθεωρείται μετά από πρό ταση των μελών ΔΕΠ του τμήματος.  

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 ανα γνωρισμένου ως 

ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνα που 

θεραπεύονται στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  

Σε ειδικές περιπτώσεις, και συγκεκριμένα εφόσον η συνέλευση κρίνει πως ο/η υποψήφιος/α 

διαθέτει τεκ μηριωμένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό 

έργο γίνεται αιτιολογημέ να δεκτός, με απόφαση συνέλευσης του τμήματος, ως υποψήφιος 

διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).  

Στις περιπτώσεις αυτές και με αιτιολογημένη απόφαση της, η συνέλευση μπορεί να ορίσει 

συγκεκριμένα μα θήματα ή/και σεμινάρια του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του 

τμήματος, τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν. Τα μαθήματα αυτά δεν 

μπορεί να είναι περισσότερα των 6 (έξι) και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

σε αυτά εντός των πρώτων τριών εξαμήνων φοίτησής τους.  
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3. Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κάθε ακαδημαϊκό έτος και ειδικότερα από 

1/9 έως και 31/10 και από 1/2 έως και 31/3 στη γραμματεία του τμή ματος Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας (άρθρο 38, ν. 4485/2017).  

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει στη γραμματεία του τμήματος έγγραφο 

αίτημα για εκ πόνηση διδακτορικής διατριβής, έπειτα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο/η 

ο οποίος/α θα αναλάβει και τον ρόλο επιβλέποντα/ουσας της διατριβής (σύμφωνα με το άρθρο 

39, παρ. 1 του ν. 4485/2017).  

1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και 

έγγραφα/στοιχεία:  

o προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής,  

o τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, 

έκτασης 15 σελίδων περίπου, στο οποίο θα διατυπώνεται το ερευνητικό ζητούμενο/ 

πρόβλημα, η θεωρητική του θεμελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα ερωτήματα, η 

μεθοδολογία που θα ακο λουθηθεί για τη διερεύνησή τους, καθώς και τα προσδο 

κώμενα αποτελέσματα,  

o προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (γερμανική ή 

ελληνική),  

o προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής,  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

3. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώ ματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για 

πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).  

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

5. Αντίγραφο πτυχίου, αναλυτικής βαθμολογίας και, εάν υπάρχει, πτυχιακής 

(διπλωματικής) εργασίας.  

6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.  

7. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπου δών.  

8. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.  

9. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Γ, με την προϋπόθεση ότι σε μια από τις δύο 

γλώσσες (γερμανικά/ ελληνικά) το πιστοποιητικό να είναι επιπέδου Γ2.  

10. Δημοσιεύσεις.  

11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εκπονεί και ούτε εκπόνησε σε άλλο ίδρυμα 

διατριβή με το ίδιο θέμα ή/και περιεχόμενο.  

12. Στοιχεία από το Κέντρο Τεκμηρίωσης ότι δεν έχει εκπονηθεί διατριβή με το ίδιο θέμα.  

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 με συναφές προς το 

επιστημονικό πεδίο της κατηγορίας αιτήσεων γνωστικό αντικείμενο, εξετάζει τις αντίστοιχες 

αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμε να έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. 
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Κατόπιν υποβάλλει στη συνέλευση του τμήματος ανα λυτικό 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 από την επιτροπή 

επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.  

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 

38 του ν. 4485/ 2017) και συγκεκριμένα είτε η ελληνική, είτε η γερμανική.  

Μετά την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών 

Επιτροπών, τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. 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 στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).  

Η σύντομη περίληψη της εκπονούμενης διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

συντάσσεται από τον/την υποψήφιο/α και μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα 

/ της επιβλέπουσας κατατίθεται στη γραμ ματεία του τμήματος και είναι προϋπόθεση εγγραφής.  

6. Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής  

 6.1 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 ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθε τικό πλαίσιο (άρθρο 39 του ν. 

4485/2017).  

Κάθε επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) διδακτορικές διατριβές.  

6.2 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή  

Η συνέλευση του τμήματος αναθέτει στον/στην προ τεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής 

και ορίζει Τριμελή Συμβου λευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να 

υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.  

Στην Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη 

Δ.Ε.Π. Α ́ βαθ μίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή 

καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 

κάτοχοι διδα κτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες 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.  
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Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 

βαθμίδες του οικεί ου τμήματος (άρθρο 39 του ν. 4485/2017).  

Ένα από τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να ανήκει σε διαφορετικό τμήμα ή Ίδρυμα, να είναι 

όμως συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς εκείνο της διατριβής. Σε εξαιρετικές μόνο 

περιπτώσεις, όπου απαιτείται πλήρης αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης, μπορούν δύο μέλη 

της επιτροπής να ανήκουν σε άλλα τμήματα ή Ιδρύ ματα. Τα μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, του 

Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή. Ο επιβλέπων / η επιβλέπουσα της 

διατριβής θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Ανα πληρωτή 

Καθηγητή ή του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας.  

6.3 Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής  

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να 

επιβλέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών, η συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 

άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε 

με δική της πρωτο βουλία, είτε ύστερα από αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώμη τού/της 

προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Δια φορετικά, αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο (2) 

μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου 

αριθμού υποψήφιων διδακτό ρων που μπορεί να επιβλέπεται ανά άτομο, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό (άρθρο 39 του ν. 4485/2017).  

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής μπορούν σε εξαιρε τικές μόνον περιπτώσεις και 

συγκεκριμένα σε περίπτω ση αδυναμίας επίβλεψης ή συνεργασίας επιβλέποντος/ ουσας ή 

μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο πής με τον/την Υ.Δ., να παραιτηθούν από την 

ιδιότητά τους. Το αίτημα παραίτησης τίθεται υπόψη της συνέλευσης η οποία αποφασίζει την 

αποδοχή ή μη του αιτήματος παραίτησης. Στην περίπτωση αποδοχής της παραίτησης τα 

παραιτηθέντα μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τον/την επιβλέποντα/ουσα για την 

αντικατάστασή τους. Η συνέλευση του τμήματος επικυρώνει στη συνέχεια τη νέα σύνθεση της 

επιτροπής (βλ. επίσης παρ. 3, άρ. 39, ν. 4485/2017).  

6.4 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 εκτε λεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατρι βών που έχει αναλάβει 

και ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (άρθρο 39 του ν. 4485/2017).  

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.  

7. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή  

Η συνέλευση του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ορίζει Επταμελή Εξεταστική 

Επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής (παρ. 1, άρθρο 41, του ν. 4485/2017).  
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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 ισά ριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και 

τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον 

μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 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 (άρθρα 39 και 41 του ν. 4485/2017).  

8. Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων  

8.1 Χρονική διάρκεια  

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) 

πλήρη ημερο λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμε λούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής (άρθρο 40, παρ. 1 του ν. 4485/2017).  

Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι επτά (7) πλήρη ημε ρολογιακά έτη από την ημερομηνία 

ορισμού της Τριμε λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις. Η αίτηση παράτασης 

μπορεί να γίνει δεκτή μόνο στην περίπτωση που οι λόγοι τεκμηριώνο νται επαρκώς από τον 

υποψήφιο και παράλληλα βεβαι ώνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ότι ο/η 

υποψήφιος/α έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ερευνητικό του έργο. Η αίτηση για 

παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της διατριβής συνοδεύεται από συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του έτους. Μετά το πέρας των ορι 

ζόμενων χρονικών ορίων ο/η επιβλέπων/ουσα αιτείται γραπτώς στη γραμματεία του τμήματος 

τη διαγραφή του/της συγκεκριμένου/ης υποψηφίου/ας διδάκτορα.  

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπου δών του/της στο διδακτορικό πρόγραμμα 

να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου 

μέχρι και δύο (2) έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην 

προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπό νησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη 

διάρκεια της αναστολής φοίτησης οι υποψήφιοι δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των 

παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.  

 8.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις  

 Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέ ωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 

45, παρ. 2 του ν. 4485/2017).  

• Οι υποψήφιοι διδάκτορες κάθε έτος, από 15/1 έως 15/6, παρουσιάζουν προφορικά 

και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής 

τους.  

• Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' αυτού από τον επιβλέποντα ή 

την Τριμελή Συμβουλευ τική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου που περιλαμβά νουν 

τα πεπραγμένα του/της υποψηφίου/ας και προβλεπόμενη προσεχή πορεία του/της, 
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καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 

4485/2017), ο οποίος τηρείται στη γραμματεία του τμήματος.  

• Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει συνεργασθεί για δύο συνεχόμενα 

εξάμηνα (ένα ακαδημαϊκό έτος) με τα μέλη της επιτροπής ή δεν καταθέσει το υπό 

μνημα προόδου, ο/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής έχει τη δυνατότητα με εισήγηση 

του/της στη συνέλευση του τμήματος να ζητήσει τη διαγραφή του υποψηφίου ή την 

παραίτηση του/της από μέλος της Τριμελούς Συμβου λευτικής Επιτροπής.  

• Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή 

τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου 

κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους 

διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (άρθρο 40, παρ. 3 του ν. 4485/2017).  

Με πρόταση της συνέλευσης του τμήματος και κοινή 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 αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος 

(άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του ν. 3685/2008).  

Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4452/2017 δύναται να 

προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου τμήματος με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ νου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, 

επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου διά της 

συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με έγκριση της συνέ λευσης 

τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζε ται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος. 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 δύ ναται να είναι πλήρης ή μερική και η 

κάλυψη της αποζη μίωσης 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.  

9. Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής  

9.1 Ορισμός /αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής  

Μετά από τεκμηριωμένη αίτησή του/της υποψήφιας/ου διδάκτορα και με σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντος καθηγητή / της επιβλέπουσας καθηγήτριας, η συνέλευση μπορεί να προβεί σε 

οριστικοποίηση ή/και τροποποίη ση του τίτλου του θέματος της διδακτορικής διατριβής, χωρίς, 

όμως να διαφοροποιηθεί ο συνολικός μέγιστος χρόνος διδακτορικών σπουδών.  

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας αιτεί ται το θέμα της διατριβής να αλλάξει 

πλήρως, τότε ο/η επιβλέπων/ουσα εγγράφως εκθέτει τεκμηριωμένα προς την συνέλευση την 

σύμφωνη ή μη γνώμη του σχετικά με την προτεινόμενη αλλαγή και την δυνατότητά του να συ 

νεχίσει ή μη την επίβλεψη της διατριβής και η συνέλευση αποφαίνεται σχετικά. Σε περίπτωση 

που η συνέλευση αποφασίσει να συναινέσει στην πλήρη αλλαγή του θέματος, εξετάσει τα 

δεδομένα και στην ίδια συνεδρίαση, προβαίνει σε εκ νέου ορισμό επιβλέποντος/ουσας και 

τριμελούς επιτροπής.  
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Και σε περίπτωση πλήρους αλλαγής θέματος, ο χρόνος που ήδη διανύθηκε, προσμετράται στον 

μέγιστο χρόνο διδακτορικών σπουδών.  

9.2 Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής  

Εντός του προβλεπόμενου παραπάνω χρόνου, ο υπο ψήφιος διδάκτορας υποβάλλει πρωτότυπη 

επιστημονική εργασία, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες της καθιερωμένης 

επιστημονικής δεοντολογίας και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας.  

Η διατριβή πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι ο συ ντάκτης της είναι ικανός να δομήσει 

αυτοδύναμα μια επιστημονική  ερευνητική εργασία, η οποία θα αποτελεί εμβάθυνση σε ένα 

επιστημονικό πεδίο, θα είναι πρωτό τυπη και θα συνεισφέρει στην εξέλιξη του συγκεκριμέ νου 

πεδίου.  

Η έκταση της διατριβής να είναι τουλάχιστον 200 δακτυλογραφημένες σελίδες, 

περιλαμβανομένων των σημειώσεων, όχι όμως της βιβλιογραφίας, πινάκων, σχεδίων και 

εικονογράφησης, σύμφωνα με τις τυπικές προδιαγραφές: διάστιχο 1,5, γραμματοσειρά Times 

New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12’’ το κυρίως κείμενο και με μονό διάστιχο και 

μέγεθος γραμματοσειράς 10’’ οι υποσημειώσεις.  

Η διδακτορική διατριβή πρέπει στο εξώφυλλο να αναγράφει το λογότυπο του ΕΚΠΑ, το τμήμα 

(Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας), τα ονόματα της Τριμελούς Επιτροπής, το 

όνομα του/της υποψηφίου/ας και την ημερομηνία κατάθεσης.  

Επίσης, στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης διδακτορικής διατριβής, πρέπει 

να μνημο νεύεται, σε εμφανές σημείο, η σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, 

καθώς και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διατριβής. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης 

επιβλέποντος ή μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να αναφέρεται η αρχι 

κή σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάσταση τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται 

η αντικατάστα ση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να αναφέρεται η σύνθεση 

της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.  

Στο τέλος της διατριβής πρέπει να περιληφθεί υπεύθυ νη δήλωση ότι η διατριβή δεν είναι 

προϊόν λογοκλοπής.  

9.3 Γλώσσα συγγραφής διδακτορικής διατριβής  

Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η συνέλευση του τμήματος, 

η οποία λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα συγγραφής που έχει προτείνει ο υπο ψήφιος διδάκτορας 

στην αίτηση του (άρθρο 38 παρ. 2 και 3 του ν. 4485/2017).  

Συγκεκριμένα, στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι γλώσσες συγγραφής είναι 

είτε η γερμανική είτε η ελληνική.  

Με ειδική τεκμηρίωση του αιτούντος υποψηφίου διδάκτορος και την σύμφωνη γνώμη της 

Τριμελούς Επιτροπής, η συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την συγγραφή της διατριβής και στην 

αγγλική γλώσσα.  

10. Κρίση διδακτορικής διατριβής  

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο ρικής διατριβής, η Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια 

υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί την 



ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Ε.Κ.Π.Α. 

 10 

αίτηση του υποψηφίου συντάσσει, σε διάστημα 68 μηνών (το αργότερο) από την παραλαβή 

της διατριβής από την Επιτροπή, αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλ λει στη 

συνέλευση του τμήματος, ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 41, 

παρ. 1 του ν. 4485/2017). Αν η τριμελής δεν αποδεχτεί την αί τηση του υποψηφίου, επιστρέφει 

τη διατριβή στον υπο ψήφιο με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για βελτίωση και θέτει προθεσμία 

υποβολής της διατριβής με διορθώσεις όχι μεγαλύτερη του ενός ημερολογιακού έτους. Σε περί 

πτωση που εκ νέου η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου 

για δημόσια υπο στήριξη και αξιολόγηση της Δ.Δ., η συνέλευση του τμή ματος διαγράφει τον 

Υ.Δ. Το ίδιο (διαγραφή με απόφαση της συνέλευσης) προβλέπεται και στην περίπτωση που 

ο/η Υ.Δ. δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την διορθωμένη εκ δοχή της Δ.Δ. Στην περίπτωση θετικής 

κρίσης, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή συντάσσει, σε διάστημα 68 μηνών (το αργότερο) 

από την παραλαβή της διατριβής από την επιτροπή, αναλυτική εισηγητική έκθεση και την 

υποβάλλει στη συνέλευση του τμήματος ζητώντας τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.  

Ο ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής γί νεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από 

την κατάθε ση της αναλυτικής εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς επιτροπής.  

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα τα οποία με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος 

αντικαθίστανται από ισάριθμα που πληρούν τα κριτήρια του β ́ και γ  ́εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρ. 39, καθώς και 4 επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του β ́ εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρ. 39 (αριθμ. 41 παρ. 2 του ν. 4485/2017).  

Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη άλλου ιδρύματος, συναφούς με 

το θέμα της διατριβής αντικειμένου, που έχουν δικαίωμα επίβλεψης και αξιολόγησης 

διδακτορικών διατριβών.  

Η ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης (προφορι κής εξέτασης) ορίζεται από τον 

επιβλέποντα/την επιβλέπουσα σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α δι δάκτορα εντός 

προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία συγκρότησης της Επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής. Η διαδικασία εξέτασης διατριβών δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν του Ιουνίου 

κάθε ακαδημαϊκού έτους. Με ευθύνη του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας ενημερώνεται για την 

ημερομηνία η Γραμματεία, η οποία διεκπεραιώνει την ενημέρωση των μελών της επταμε λούς 

και την κοινοποίηση της ημερομηνίας στην πανε πιστημιακή κοινότητα με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του τμήματος τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή της υποστήριξης.  

Υποχρέωση των υποψηφίων διδακτόρων μετά τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής είναι η κατάθεση της διατριβής, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στα μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (7 αντίτυπα) και στη γραμματεία του τμήματος (1 αντί 

τυπο), καθώς και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στη γραμματεία ότι η διατριβή δεν είναι 

προϊόν λογοκλοπής.  

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) 

τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 

συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης (παρ. 3, αρ. 41, ν. 4485/2017) και ορίζεται ως 

ακολούθως:  
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Κατά την προφορική εξέταση, ο υποψήφιος παρουσιάζει ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής σε διάστημα 2030 περίπου λεπτών της ώρας, τα βασικά σημεία της διατριβής του 

(στόχους, μεθοδολογία, αποτελέσματα) και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από την Επιτροπή, 

επί του περιεχομένου της διατριβής, καθώς και επί του επιστημονικού πεδίου στο οποίο 

εκπονήθηκε η διατριβή.  

Στη συνέχεια, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνε δριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, 

κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη 

συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχι 

στον πέντε (5) μελών (άρθρο 41, παρ. 3 του ν. 4485/2017) και αξιολογεί τη διδακτορική 

διατριβή με τους βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της η 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του 

τμήματος και κοινοποιείται στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα.  

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).  

Σε περίπτωση που η διατριβή έχει λάβει θετική αξιολό γηση από την Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή, αλλά ο υποψήφιος απορρίφθηκε κατά την προφορική εξέταση (δημόσια 

υποστήριξη) ενώπιον της Επταμελούς Εξετα στικής Επιτροπής, τότε επαναλαμβάνεται η 

προφορική εξέταση σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότε ρη των τριών μηνών, αλλά 

ούτε και μεγαλύτερη των έξι μηνών. Ο/Η υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα μιας μόνο 

επανάληψης της προφορικής εξέτασης.  

Σε περίπτωση που η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει ότι η διατριβή χρήζει διορθώσεων 

(προσθήκες/ αλλαγές κ.λπ.), θα γίνει σχετική αναφορά στο πρακτικό αξιολόγησης. Επίσης στο 

πρακτικό αξιολόγησης θα ανα γράφεται και η προθεσμία υποβολής της διατριβής με τις 

διορθώσεις. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών, αλλά ούτε και 

μεγαλύτερη των έξι μηνών. Η διορθωμένη διατριβή κατατίθεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 

μορφή στα μέλη της Επτα μελούς Εξεταστικής Επιτροπής και στην Γραμματεία του τμήματος, 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου διδάκτορα που βεβαιώνει ότι η διατριβή 

δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.  

Αφού ο υποψήφιος καταθέσει τη διορθωμένη διδακτο ρική διατριβή, στην επταμελή 

εξεταστική επιτροπή και στην Γραμματεία, εντός προθεσμίας έξι μηνών, τα μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής καταθέτουν στη Γραμματεία βεβαίωση ότι ο υποψήφιος 

έχει προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις (προσθήκες/αλλαγές κ.λπ.). Εφόσον τουλάχιστον 5 

μέλη από τα 7 της Επταμελούς Εξε ταστικής Επιτροπής αποδέχονται ότι ο υποψήφιος προέ βη 

στις απαιτούμενες διορθώσεις, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση για αναγόρευση σε 

διδάκτορα.  

Σε περίπτωση που τουλάχιστον 5 μέλη από τα 7 της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής δεν 

αποδέχονται ότι ο υποψήφιος προέβη στις απαιτούμενες διορθώσεις, η διδακτορική διατριβή 

απορρίπτεται και ο/η Υ.Δ. δια γράφεται.  

11. Αναγόρευση  καθομολόγηση διδακτόρων  

Η αναγόρευση του υποψηφίου διδάκτορα, έπειτα από σχετική του αίτηση στη γραμματεία του 

τμήματος, γίνεται από τη συνέλευση του τμήματος, ενώπιον της οποίας γίνεται η 
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καθομολόγηση σε δημόσια συνεδρίασή της με την παρουσία του Πρύτανη ή εκπροσώπου του. 

Παρέχε ται η δυνατότητα πολιτικού όρκου. Η απονομή του τίτλου του διδάκτορα 

ολοκληρώνεται με την πιστοποίηση της δημοσιοποίησης του κειμένου της διατριβής στο 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η διδακτορική διατριβή κατατίθε ται υποχρεωτικώς μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσεως σε δέκα (10) αντίτυπα για τα μέλη της Επταμελούς Εξε ταστικής 

Επιτροπής, τη Γραμματεία του τμήματος, τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης, καθώς επίσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή για την ευχερή 

πρόσβαση σε αυτήν από την επιστημονική κοινότητα.  

Πριν την ορκωμοσία ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του 

τμήματος τίτλο και περίληψη της διδακτορικής διατριβής του στα ελληνικά και αγγλικά 

(800/1000 λέξεων η καθεμία), προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος.  

12. Πνευματικά δικαιώματα  

Τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατρι βής, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στον/την διδάκτορα.  

Σε περίπτωση δημοσίευσης τμημάτων της διατριβής με οποιαδήποτε μορφή (βιβλίο, κεφάλαια 

σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε περιοδικά, ηλεκτρονικά κείμενα κ.λπ.), θα πρέπει να υπάρχει 

παραπομπή στην οποία να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τμήματα της διατριβής.  

13. Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων  

Η συνέλευση του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά την εισήγηση κατά 

πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 

υποψηφίων διδακτόρων εάν:  

o δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,  

o δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχε τικά με την πρόοδο της 

διατριβής τους,  

o η πρόοδος τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη,  

o υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως 

ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,  

o έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση 

πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα,  

o αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων διδακτόρων.  

Η διαδικασία απονομής του τίτλου του διδάκτορα της Φιλοσοφίας ακυρώνεται ή αφαιρείται ο 

ήδη απονεμηθείς απονεμημένος τίτλος στις περιπτώσεις που α) ο υποψή φιος διδάκτορας δεν 

πληρούσε τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και παραπλάνησε τη 

συνέλευση του τμήματος, προσκομίζοντας πλαστά δικαιο λογητικά, β) η διατριβή είτε δεν 

αποτελεί αυτοδύναμο επιστημονικό έργο είτε αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.  

14. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη  

Το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ μπορεί να συνεργάζεται με 

ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορι κής διατριβής με 

συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του ν. 

4485/2017.  
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Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά 

κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής (παρ. 3, άρ. 43, ν. 4485/2017).  

15. Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα  

Το τμήμα έχει τη δυνατότητα να προτείνει την απονομή του τίτλου επίτιμου διδάκτορα σε 

επιστήμονες με ιδιαίτερη προσφορά σε συναφή επιστημονικά πεδία. από μέλη ΔΕΠ του 

τμήματος. Η απόφαση της συνέλευσης είναι θετική αν η πρόταση ψηφισθεί από τα 2/3 των 

μελών ΔΕΠ του τμήματος.  
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