ΑΠΟΥΑΗ 629
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών πουδών του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων
Ασιατικών πουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η ΤΓΚΛΗΣΟ
ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄114),
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων,
3. την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του Ν.3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
(ΥΕΚ Α΄148),
4. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΥΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄83), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
6. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΥΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση χολών και ίδρυση
Σμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
8. την απόφαση της υγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρία 28/2/2018),
9. το απόσπασμα πρακτικών της υνέλευσης του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών
πουδών του Ε.Κ.Π.Α. (5η συνεδρίαση, 18/1/2018),
10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών πουδών του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων
Ασιατικών πουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές πουδές του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.
Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας
και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο
επιστημονικό κλάδο.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος
Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών πουδών του Σμήματος ή
Σμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/17, ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας (60 ECTS), με αντικείμενο ίδιο ή συναφές προς κάποιο από τα θεραπευόμενα στο
Σμήμα γνωστικά αντικείμενα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσαρμόζονται αναλόγως προς το
απαιτούμενο, από τις σχετικές προκηρύξεις, ερευνητικό προηγούμενο έργο (δημοσιεύσεις, μονογραφίες
κ.λπ.), ώστε να επιλεγούν συγκριτικά ως προς τους πιθανούς συνυποψηφίους τους για το ίδιο αντικείμενο
διδακτορικής θέσης, όπως αυτό θα εμφανίζεται στη σχετική προκήρυξη.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση (επίπεδο Β2 του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς) μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας με δυνατότητα
επιλογής μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής. Επίσης, πολύ καλή γνώση
(επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου Αναφοράς), σε περίπτωση που δεν διαθέτουν σχετικό
πτυχίο ΑΕΙ Γλώσσας και Υιλολογίας, ως προς μία από τις γλώσσες που άμεσα συνδέεται με το θέμα της
διδακτορικής διατριβής τους.
Με εισήγηση Επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, η υνέλευση του Σμήματος δύναται να αναθέσει
στους υποψηφίους να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς μαθήματα, σεμινάρια ή εργαστήρια του
Σμήματος στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της διατριβής τους.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Σμήματος μετά τη δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
και εντός των προθεσμιών που θα ορίζονται κάθε φορά στη σχετική προκήρυξη.
Οι σχετικές προκηρύξεις αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Σμήματος Σουρκικών πουδών και
ύγχρονων Ασιατικών πουδών.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Σμήματος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο
άρθρο 3:
1. χετική αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
- προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
- τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση (ίδιο με το 3)
- προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
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- προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
2. Αναλυτικό Βιογραφικό ημείωμα
3. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος και του βασικού πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (για
πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
4. Υωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
5. Αντίγραφο Πτυχίου
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
7. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών
8. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή ελληνομάθειας
10. υστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες
11. Δημοσιεύσεις
Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Η υνέλευση του Σμήματος, 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 Σμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες
αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν
υποβάλλει στη υνέλευση του Σμήματος αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους
οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και οι λόγοι επιλογής και ορισμού
επιβλέποντα, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η υνέλευση του Σμήματος εγκρίνει
στην τελευταία περίπτωση τον Επιβλέποντα, και αφού λάβει υπόψη της τη γνώμη του προτεινόμενου από
την επιτροπή επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.
την εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 38 του Ν.
4485/17).
Μετά την εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και τον ορισμό των Σριμελών υμβουλευτικών Επιτροπών,
τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών
συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Σμήματος στον διαδικτυακό τόπο του
Σμήματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
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 που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή ή
ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4485/17).
Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει έως οκτώ (8), το ανώτερο, Τ.Δ. συγχρόνως.
Μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής που διανύει το τελευταίο, πριν από την αφυπηρέτησή του, ακαδημαϊκό έτος δεν
είναι σκόπιμο να ορισθεί ως Επιβλέπων βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
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2. Σριμελής υμβουλευτική Επιτροπή
Η υνέλευση του Σμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4485/17, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει
Σριμελή υμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και
συγγραφή της.
την Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 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/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων
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.
τη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του
Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών (άρθρο 39 του Ν. 4485/17).
2α. Αντικατάσταση μελών Σριμελούς υμβουλευτικής Επιτροπής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για
μεγάλο χρονικό διάστημα (από ένα έτος και άνω), η υνέλευση του Σμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις,
αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε
με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του/της Τ.Δ. και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης
επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Σριμελούς
υμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων
που μπορεί να επιβλέπεται ανά άτομο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό (άρθρο 39
του Ν. 4485/17).
Σα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής αντικαθίστανται όταν η υνέλευση του Σμήματος κρίνει,
ύστερα από τεκμηριωμένη ενημέρωση από τον επιβλέποντα ή τον Τ.Δ., ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στις
κατά νόμον υποχρεώσεις τους.
2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Σμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να
εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος
απονέμεται από το Σμήμα Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (άρθρο 39 του Ν. 4485/17).
ε κάθε περίπτωση, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, με απόφαση της
υνέλευσης του Σμήματος, αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη, προκειμένου να οριστεί η επταμελής
εξεταστική επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.
3. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Η υνέλευση του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών ορίζει Επταμελή
Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής (παρ. 1, άρθρο 41, του Ν. 4485/17).
την επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της υνέλευσης του Σμήματος
αντικαθίστανται από ισάριθμα 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.4485/17.
Σα 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. 4485/17).
Άρθρο 7
Φρονική διάρκεια, Δικαιώματα και Τποχρεώσεις Τποψηφίων Διδακτόρων
1. Φρονική διάρκεια
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Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Σριμελούς υμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 40,
παρ. 1 του Ν. 4485/17).
Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι επτά (7) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Σριμελούς υμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο/Η Τποψήφιος/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 και 2 έτη
συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική
διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν
επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.
2. Δικαιώματα και Τποχρεώσεις
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45, παρ.
2 του Ν. 4485/17).
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες από 1/9 έως 30/12 κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την εισδοχή τους ως
υποψηφίων διδακτόρων παρουσιάζουν προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα
ενώπιον της Σριμελούς υμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής
τους. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή την Σριμελή
υμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου που θα περιγράφουν την ετήσια ερευνητική υπεραξία του
κειμένου του υποψηφίου, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (άρθρο 40, παρ. 2 του Ν.
4485/17).
- 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. 4485/17).
- Κατά το διάστημα των πέντε (5) ετών της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής οι υποψήφιοι
διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα:


διεξαγωγής μέρους της έρευνας σε άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής που χαρακτηρίζεται από τη υνέλευση του Σμήματος ως κατάλληλο
για τις ειδικές του επιδόσεις στο αντίστοιχο με τη διδακτορική διατριβή τους επιστημονικό
πεδίο.



συμμετοχής σε συνέδρια/ημερίδες/εργαστήρια τα οποία ασχολούνται με γνωστικό αντικείμενο
αντίστοιχο με αυτό της διδακτορικής διατριβής τους.



παρακολούθησης μαθημάτων/σεμιναρίων αντίστοιχων με το γνωστικό αντικείμενο της
διδακτορικής διατριβής τους.

- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση ενδιάμεσων παραδοτέων κατά την κρίση της τριμελούς
εισηγητικής επιτροπής.
- Με πρόταση της υνέλευσης του Σμήματος και κοινή απόφαση των Τπουργών Παιδείας και Οικονομικών
μπορεί να ανατίθεται σε Τ.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).
- Τποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.4452/17 δύναται να
προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Σμήματος 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 υνέλευσης του Σομέα και έγκριση από τη
Γενική υνέλευση Σμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους
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κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Σομέα. 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 Σμήμα, 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
Αλλαγή θέματος επιτρέπεται με απόφαση της υνελεύσεως του Σμήματος, ύστερα από εισήγηση της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και σε συμφωνία με τους Τποψήφιους Διδάκτορες. την ίδια
υνέλευση προσδιορίζεται και η διάρκεια εκπόνησης της νέας Διδακτορικής Διατριβής.
Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής οριστικοποιείται μέχρι και 3 μήνες πριν τον ορισμό της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής με αίτηση του Τ.Δ. που συνυπογράφεται από την Σριμελή υμβουλευτική Επιτροπή
και εγκρίνεται από τη υνέλευση του Σμήματος.
2. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η έκταση της διατριβής θα είναι από 70.000 λέξεις (ελάχιστο) έως 130.000 λέξεις (μέγιστο),
εξαιρουμένων των υποσημειώσεων, παραπομπών, βιβλιογραφίας και παραρτημάτων.
Η στοίχιση να είναι αμφοτερόπλευρη, το διάστιχο 1,5 γραμμές και η γραμματοσειρά Times New Roman
12.
το εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης διδακτορικής διατριβής, να μνημονεύεται σε
εμφανές σημείο, η σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής της διατριβής.
ε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής να
αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια να
μνημονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς, καθώς και η συνεδρίαση της
υνελεύσεως που έγινε η αντικατάσταση και τέλος να αναφέρεται η σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής.
3. Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η υνέλευση του Σμήματος, η οποία
λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα συγγραφής που έχει προτείνει ο υποψήφιος διδάκτορας στην αίτησή του
(άρθρο 38 παρ. 2 & 3 του Ν. 4485/17).
Άρθρο 9
Κρίση Διδακτορικής Διατριβής
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
Σριμελής υμβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει εντός τριών (3)
μηνών από την υποβολή της αίτησης αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη υνέλευση του
Σμήματος, ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 41, παρ. 1 του Ν. 4485/17).
Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, ορίζει με έκθεσή της
προτάσεις και τη νέα προθεσμία υποβολής της διατριβής με διορθώσεις.
Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής είναι οι εξής:
-

Κατάθεση της διατριβής στην επταμελή εξεταστική επιτροπή σε επτά (7) αντίτυπα, σε
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Εάν η διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα, περίληψή της στην ελληνική. ε κάθε περίπτωση,
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-

περίληψή της και στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική.
Τπεύθυνη δήλωση ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.

Η διαδικασία ορισμού ημερομηνίας υποστήριξης της διατριβής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του
Επιβλέποντος, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση της
επταμελούς επιτροπής και την κατάθεσή της στο Χηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ.
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.4485/17).
Η διάρκεια της υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τα 45 λεπτά.
τη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη, δεδομένα τα
οποία μπορούν να τεκμηριώνονται και θα με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με
κριτές, και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών (άρθρο 41,
παρ. 3 του Ν. 4485/17) και αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή με τους βαθμούς ΚΑΛΨ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΨ ή
ΑΡΙΣΑ. Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης.
ε 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).
Άρθρο 10
Αναγόρευση-Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί πριν από την αναγόρευση σε διδάκτορα είναι η κάτωθι:
-

Αίτηση υποψηφίου για αναγόρευση-καθομολόγηση
Κατάθεση διατριβής στη Γραμματεία του Σμήματος σε ψηφιακή και έντυπη μορφή
Κατάθεση διατριβής στο Χηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟ"
Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Σεκμηρίωσης

Η διαδικασία αναγόρευσης-καθομολόγησης-απονομής Διδακτορικού Διπλώματος πραγματοποιείται
ενώπιον της υνελεύσεως του Σμήματος και του Προέδρου αυτού, με ανάγνωση του νενομισμένου όρκου
από τον υποψήφιο, ακολουθούσης σχετικής αναγορεύσεώς του σε διδάκτορα από τον Πρόεδρο του
Σμήματος ως εκπροσώπου του Πρύτανη.
Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα
Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής στο Σμήμα Σουρκικών πουδών
και ύγχρονων Ασιατικών πουδών, 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. 2121/93, όπως ισχύει.
Σα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 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 ο μάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της διδακτορικής διατριβής 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.
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Άρθρο 12
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
Η υνέλευση του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών, μετά την εισήγηση
της Σριμελούς υμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
εάν:
- δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
- η πρόοδος τους κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη,
- έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της Διατριβής,
- δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο 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 διδακτόρων.
ε περίπτωση διαπιστωθείσας από την Σριμελή υμβουλευτική Επιτροπή, λογοκλοπής (Ν.2121/93), ο
Τποψήφιος Διδάκτορας διαγράφεται άνευ λοιπών διαδικασιών.
Ση διαγραφή εγκρίνει η υνέλευση του Σμήματος και την κοινοποιεί στον Τποψήφιο.
Για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους διαγραφής του Τποψηφίου, αυτός ενημερώνεται με τη
σχετική απόφαση της υνελεύσεως του Σμήματος μέσω της οικείας Γραμματείας.
Άρθρο 13
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη
Σο Σμήμα Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του ΕΚΠΑ μπορεί να συνεργάζεται με
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με
συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του νόμου
4485/2017.
Με απόφαση του Τπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
της αλλοδαπής (παρ.3, άρ. 43, Ν.4485/17).
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
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