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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (MSc in
Business Mathematics).

2

Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση»
«Greek and World Theatre: Drama, Performance,
Education».

3

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρ. Φύλλου 2468

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 650/26-5-2021
(1)
Τροποποίηση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»
(MSc in Business Mathematics).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,
2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β΄ 4334).
4. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195).
5. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 3α
του αρ. 42 του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄102).
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83).
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄124).
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων.
11. Την υπ’ αρ. 988/28-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου
του ΕΚΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε το ΔΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (Β’ 4173).
12. Την υπ’ αρ. 1031/19-9-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του
ΔΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»
(Β’ 4595).
13. Το απόσπασμα πρακτικών της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (συνεδρίαση
2η/23-10-2020).
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 9η/
4-2-2021).
15. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 23-3-2021).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (27η συνεδρίαση 28-4-2021).
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζει:
την τροποποίηση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»,
και τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 20202021, ως ακολούθως:

Τεύχος B’ 2468/10.06.2021

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Αυτές αποτελούνται από εβδομήντα οκτώ (78) πιστωτικές μονάδες υποχρεωτικών μαθημάτων, δώδεκα (12)
πιστωτικές μονάδες μαθημάτων επιλογής ή εναλλακτικά
δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες της διπλωματικής εργασίας ή δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες της πρακτικής
άσκησης.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή (και) την
αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές μερικής παρακολούθησης
της σειράς 2020-21, η αντιστοίχιση των μαθημάτων του
παλιού Προγράμματος Σπουδών με μαθήματα του νέου
Προγράμματος θα πραγματοποιείται με αποφάσεις της
αρμόδιας ΕΔΕ. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 653/26-5-2021
(2)
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση»
«Greek and World Theatre: Drama, Performance,
Education».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β΄ 4334).
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄38).
5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83).
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄124).
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
10. Την υπό στοιχεία 113920/B7/18-7-2014 υπουργική
απόφαση Αναμόρφωσης του ΠΜΣ (Β΄ 2065).
11. Την υπ’ αρ. 827/2-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/Greek and World Theatre: Drama,
Performance, Education» (Β΄3278).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση,
6η/16-12-2020).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση, 23-3-2021).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(27η συνεδρίαση 28-4-2021).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζει:
την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» (Greek and World Theatre:
Drama, Performance, Education), από το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων, αφ’ ενός στην ιστορία
και θεωρία του θεάτρου και αφ’ ετέρου στις σύγχρονες
εξελίξεις του κλάδου και στη διδακτική του θέατρου
στη σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται με την
παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών
εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.
Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στην επιστήμη της Θεατρολογίας και στις
σύγχρονες εφαρμογές της, η δημιουργία κατάλληλης
ανθρώπινης υποδομής που θα υποστηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης, η
υποστήριξη της έρευνας και η σύνδεσή της με τη σκηνική πρακτική, τους πολιτιστικούς φορείς, την αγορά
εργασίας, τον χώρο της εκπαίδευσης και τη διδακτική
του θέατρου, η μελέτη της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο θέατρο και η συνεχής ενημέρωση στις νέες
εξελίξεις του κλάδου. Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες ανάπτυξης έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές που
αποτελούν τη βάση πολιτιστικών παρεμβάσεων αιχμής
στον τομέα του θεάτρου και βασικές προτεραιότητες
για την προαγωγή της θεατρικής παιδείας στην Ελλάδα.
Σκοπός του ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο:
Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση (Ακρωνύμιο
Δ.Ε.Π.)/Greek and World Theatre-Drama, Performance,
Education (D.E.P)» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των
Θεατρικών Σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Μ.Δ.Σ.) στο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» (Greek and World
Theatre: Drama, Performance, Education) με τις εξής
ειδικεύσεις:
1. Δραματουργία και Παράσταση
2. Διδακτική του θεάτρου
3. Θεατρική μετάφραση και δημιουργική γραφή.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
συγκεντρώνοντας έτσι 120 (εκατόν είκοσι).
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Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και
Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών,
β) χορηγίες, δωρεές
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή
φυσικών προσώπων,
στ) έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο.
Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που
ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά
εξάμηνο.
Εκτιμώντας ότι τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνο
υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, καλύπτονται στο σύνολό τους από
τέλη φοίτησης. Άλλωστε, από το 2015 που εισήχθησαν τα
τέλη φοίτησης, αποτελούν, μέχρι σήμερα, τη μοναδική
και σταθερή πηγή χρηματοδότησης.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους.
1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την
Πολιτεία.
2. Καλύπτονται μόνο μικρές αποζημιώσεις έκτακτου
προσωπικού λοιπών διδασκόντων ή νέων επιστημόνων,
εκτός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων ΑΕΙ της
ημεδαπής οι οποίοι διδάσκουν αμισθί.
3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού.
4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Δαπάνες για υποτροφίες (στο πλαίσιο των εκάστοτε
οικονομικών δυνατοτήτων του ΠΜΣ).
6. Αγορά αναλωσίμων, απαραίτητων για τη λειτουργία
του ΠΜΣ.
7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση ΠΜΣ, μέσω συγκεκριμένων δράσεων προώθησής του (ενδεικτικά:
ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού
περιεχομένου, σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπων αφισών, συμμετοχή του ΠΜΣ σε ευρύτερες εκπαιδευτικές
δράσεις προώθησής του).
10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια
ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων - απαραίτητων για τη
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διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στο πλαίσιο των
σπουδών τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Επωφελούμενοι
από τις προαναφερθείσες δράσεις είναι:
α) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες,
β) ένας σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων και
υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι πλαισιώνουν πάντοτε τις επιστημονικές δράσεις του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών και παρουσιάζουν τα πορίσματα των ερευνών
τους και
γ) ένας εξίσου σημαντικός αριθμός θεατρολόγων που
στελεχώνουν την εκπαίδευση, καθώς και ποικίλους πολιτιστικούς φορείς.
11. Εκδόσεις πρακτικών ημερίδων/διημερίδων/συνεδρίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο:
Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση», καθώς και
από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 655/26-5-2021
(3)
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114) και ειδικότερα τα
άρθρα 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 45.
2. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής» (Β΄972).
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3. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν.3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄148).
5. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195).
6. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83).
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄13), και ειδικότερα το
άρθρο 15.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση
10-2-2021).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (27η συνεδρία, 28-4-2021).
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζει:
την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στα επιμέρους
πεδία της Κοινωνιολογίας. Οι διδακτορικές σπουδές
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. Αποσκοπούν στην προαγωγή της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και
την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην
εξέλιξη της κοινωνιολογικής γνώσης.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(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. Απαιτείται βαθμός τουλάχιστον οκτώ (8), σε
διαφορετική περίπτωση η αίτηση του/της υποψηφίου/
ας συνοδεύεται από αναλυτικώς αιτιολογημένη πρόταση
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του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας. Εάν σε
μεταπτυχιακό τίτλο της αλλοδαπής δεν αναγράφεται
αριθμητικά βαθμός, η τριμελής εισηγητική επιτροπή του
άρθρου 4 του παρόντος, αξιολογεί τον συνολικό φάκελο
του/ης αιτούντος/ουσας.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και
ειδικότερα κατά την περίοδο 1-31 Μαρτίου και 1-30
Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017).
Τις εμπρόθεσμα κατατεθειμένες αιτήσεις εξετάζουν οι
πρώτες Συνελεύσεις του Τμήματος που έπονται των καταληκτικών ημερομηνιών κατάθεσης.
Σε ειδικές περιπτώσεις, το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων. Οι διαδικασίες και τα
κριτήρια επίβλεψης και αξιολόγησης θα προβλέπονται
στη σχετική προκήρυξη. Η προκήρυξη ή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής δημοσιοποιείται διά του ημερήσιου τύπου και
αναρτάται στον οικείο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος
(άρθρο 42 του ν. 4485/2017).
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την εισαγωγή
στις Διδακτορικές Σπουδές είναι τα ακόλουθα:
1. Πτυχίο βασικού τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ
ή ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου με τους απονεμόμενους στην
Ελλάδα ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από
τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 75 Διδακτικές Μονάδες
(ECTS) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών.
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου
C1) βάσει πιστοποίησης.
4. Εξαιρετική γνώση της γλώσσας στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συγγράψει τη διατριβή του (επιπέδου
C2) βάσει πιστοποίησης.
Όλα τα παραπάνω, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης, με εξαίρεση τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον παρουσιαστεί ικανοποιητική
αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση από το πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτά ο/η αιτών/ούσα, αναφέροντας την
προβλεπόμενη ημερομηνία αποφοίτησης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τον Νόμο, υποψήφιος
που δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος μπορεί να γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Για τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος, ο αιτών
πρέπει να εμπίπτει συνδυαστικά στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Να έχει ήδη σοβαρό ερευνητικό έργο σε θέματα παραπλήσια εκείνου που προτείνεται για τη διατριβή του,
με αποδεδειγμένη ωριμότητα γνώσεων και ικανότητα
έρευνας σε αξιόλογο επίπεδο.
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2. Να έχει πρότερη ακαδημαϊκή πορεία που θεμελιώνει
εξαιρετικές προοπτικές ερευνητικού έργου.
Η εξαίρεση θα πρέπει να τεκμηριώνεται λεπτομερώς
σε έγγραφη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής εξέτασης
των αιτήσεων.
Στις περιπτώσεις όπου ο/η υποψήφιος/α δεν είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κλάδο των
κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ή είναι κάτοχος
άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η Συνέλευση του
Τμήματος μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής,
μπορεί να του/της ζητήσει να παρακολουθήσει έναν
αριθμό μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών μαθημάτων και
να αξιολογηθεί επιτυχώς σε αυτά, προκειμένου να αποκομίσει απαραίτητες γνώσεις υποβάθρου που θα τον/
την βοηθήσουν στην πορεία εκπόνησης της διατριβής
του/της. Η τριμελής επιτροπή μπορεί, επιπροσθέτως,
να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο ειδικά γνωστικά αντικείμενα για τα οποία
θα παρέχεται εξεταστέα ύλη και σχετική βιβλιογραφία.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του/της υποψηφίου είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του
Τμήματος).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος (επικυρωμένο).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αντίγραφο αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών (επικυρωμένο).
6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
8. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας
καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
9. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής έκτασης
περίπου 4.000 λέξεων. Η πρόταση υποβάλλεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία
πρόκειται να συγγραφεί η διατριβή.
Τα στοιχεία (1), (2) και (9) υποβάλλονται υποχρεωτικώς
και σε ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος, κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου,
και ορίζει μια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.
Παράλληλα, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τα μέλη
των τριμελών επιτροπών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
για να εξετάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τους φακέλους και
καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Στη συνέχεια
υποβάλλει στη Συνέλευση υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος
επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από
τον υποψήφιο.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας
και το υπόμνημα της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει
την αίτηση του υποψηφίου. Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
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1. ο επιβλέπων της διατριβής,
2. τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη
συγγραφή της διατριβής και
3. η γλώσσα συγγραφής της διατριβής (της παρ. 3, του
άρθρου 38, της παρ. 2, του άρθρου 39, του ν. 4485/2017).
Τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων, των επιβλεπόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι
τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (της παρ. 4, του
άρθρου 39, του ν. 4485/2017).
Άρθρο 5
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
5.1 Επιβλέπων/ουσα διδακτορικής διατριβής.
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι
καθηγητές/ήτριες Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές/ώτριες και
επίκουροι του Τμήματος. Κάθε επιβλέπων/ουσα μπορεί
να εποπτεύει έως οκτώ (8), κατ’ ανώτερο, Υποψήφιους/
ες Διδάκτορες.
5.2 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή, με αρμοδιότητα να υποστηρίζει τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και της συγγραφής της διδακτορικής
διατριβής.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν
ως μέλη ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη
Δ.Ε.Π. από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή καθηγητές/ήτριες
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/ήτριες 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. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουν το ίδιο ή συναφές
ερευνητικό έργο με το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
5.3. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης μέλους της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής ή του/της ίδιου/ας του/της
Υποψήφιου/ας Διδάκτορος, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να προβεί σε αντικατάσταση μέλους της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στις ακόλουθες
περιπτώσεις: (α) οικειοθελούς παραίτησης μέλους Δ.Ε.Π.
από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, (β) αλλαγής
θέματος της διδακτορικής διατριβής, (γ) θέματος υγείας,
(δ) κακής ή αδυναμίας συνεννόησης με τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα.
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
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Επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής βάσει του ισχύοντος σήμερα νόμου.
5.4 Αντικατάσταση Επιβλέποντος/ουσας
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επίβλεψης
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον
ν. 4485/2017, ύστερα από αίτηση του/της Υποψήφιου/
ας Διδάκτορος και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει την επίβλεψη
σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να
επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος
απονέμεται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (την παρ. 3
του άρθρου 39 του ν. 4485/2017).
5.5 Υποχρεώσεις των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Το μέλος ΔΕΠ που επιβλέπει μια διατριβή, οφείλει να
θεραπεύει τη γενικότερη θεματική περιοχή, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ διορισμού του ή και τις επιστημονικές
του δημοσιεύσεις, στην οποία θα εκπονηθεί η διατριβή,
ενώ με την αποδοχή του ρόλου του δεσμεύεται να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο και να καταναλώσει την
απαιτούμενη ενέργεια για την ορθή και επιτυχή καθοδήγηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος. Τα μέλη ΔΕΠ
που συμμετέχουν στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή πρέπει να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για τη
στήριξη της έρευνας του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορος
και την παροχή βοήθειας στη συγγραφή της διατριβής.
Άρθρο 6
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
6.1. Γενικά
α) Όσοι γίνονται δεκτοί στις Διδακτορικές Σπουδές του
τμήματος Κοινωνιολογίας, αποκτούν την ιδιότητα του/
της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος. Οι συμμετέχοντες/ουσες
στις Διδακτορικές Σπουδές οφείλουν να αφιερώνουν
σημαντικό μέρος του χρόνου τους στις σπουδές τους
και στην εκπόνηση της διατριβής τους. Ο παρών κανονισμός αναφέρεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την ιδιότητα του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορος. Παράλληλη
απασχόληση, γενικότερα, εκτός ακαδημαϊκού χώρου ή,
ειδικότερα, στο Τμήμα, δεν αποτελεί λόγο παρέκκλισης
από τον παρόντα κανονισμό.
β) Η ιδιότητα του Υποψηφίου/ας Διδάκτορος είναι
ανεξάρτητη από εκείνη του συνεργάτη/ερευνητή. Η τελευταία δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή στις διαδικασίες
ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (για τη
λήψη είτε μεταπτυχιακού είτε διδακτορικού διπλώματος), αλλά αναφέρεται σε επιστήμονες που συμμετέχουν
στις ερευνητικές ομάδες υλοποίησης χρηματοδοτούμε-
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νων από εξωτερικές πηγές ή αυτοχρηματοδοτούμενων
έργων, συνεργάζονται με τους συμμετέχοντες εταίρους
και εν γένει υποβοηθούν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος στην
έρευνα και τις λοιπές δραστηριότητές τους. Ένα άτομο
μπορεί να έχει και τις δύο ιδιότητες (του/της Υποψηφίου/
ας Διδάκτορος και του συνεργάτη/ερευνητή) ή αποκλειστικά μία από αυτές.
6.2. Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής ορίζεται εκ του νόμου σε τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής (της παρ. 1, του άρθρου 40,
του ν. 4485/2017). Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6)
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος, εφόσον κατά την εκπνοή του ανωτέρου
διαστήματος διαπιστωθεί ότι αντικειμενικά επίκειται
η ολοκλήρωση της ερευνητικής προσπάθειας του/της
Υποψήφιου/ας Διδάκτορος βάσει ειδικής εισήγησης της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατόπιν επαρκώς
αιτιολογημένης αίτηση του/της υποψηφίου/ας.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ μπορεί κατά τη διάρκεια
των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να
ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της αναστολή φοίτησης μέχρι δύο (2) έτη. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη
μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης
οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες δεν επωφελούνται των
δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για
αυτούς/ές.
6.3. Γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στα ελληνικά.
Έπειτα από αίτημα του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορος
και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που λαμβάνει υπόψη το υπόμνημα της τριμελούς επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων και τη γνώμη του/της επιβλέποντος/
ουσας, η διδακτορική διατριβή μπορεί να συνταχθεί στα
αγγλικά ή στα γαλλικά ή στα γερμανικά, συνοδευόμενη
από εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα.
6.4 Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής
είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως
π.χ. η αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής
επιτροπής ή διαπίστωση σοβαρών επιστημονικών
προβλημάτων στη διερεύνηση του αρχικού θέματος.
Η αλλαγή εγκρίνεται, μετά από σχετική αίτηση του/της
υποψήφιου/ας, από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να προσυπογράφεται από την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή της διατριβής.
Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Υποψήφιων
Διδακτόρων του Τμήματος
1. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται χωρίς την
υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.
2. Τα πέντε πρώτα έτη της φοίτησής τους, οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παρο-
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χές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Β΄ κύκλου
σπουδών. Επίσης, μέχρι και πέντε (5) έτη από την επιτυχή
ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (της παρ. 3, του άρθρου 40, του ν. 4485/2017).
3. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 15ης Οκτωβρίου, ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως
αναλυτικό υπόμνημα στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής του/της. Αντίγραφο του υπομνήματος, σχόλια του
επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής και εκθέσεις
προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου (της παρ. 2, του άρθρου 40, του ν. 4485/2017).
Η τυποποιημένη έντυπη έκθεση πρέπει να εγκρίνεται
και να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και τα
άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και να υποβάλεται στη Γραμματεία του τμήματος
Κοινωνιολογίας με φροντίδα του/της επιβλέποντος/
ουσα καθηγητή/τριας. Μετά την κατάθεση της έκθεσης
της τριμελούς επιτροπής όπου διαπιστώνεται η επιτυχής
πορεία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος, ο/η τελευταίος/α οφείλει να ανανεώσει την εγγραφή του/της στη
Γραμματεία του Τμήματος για το νέο ακαδημαϊκό έτος
(της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017).
4. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες λαμβάνουν ιδιαίτερη
μέριμνα για τον σεβασμό των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οφείλουν να διασαφηνίζουν τις πηγές άντλησης πληροφοριών, την έκταση χρήσης έργων
ή έρευνας τρίτων καθώς και έργων των ιδίων, στο κείμενο, στις υποσημειώσεις και στην βιβλιογραφία της
διατριβής τους.
5. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες υποχρεούνται να συντάξουν κείμενο διατριβής που θα έχει έκταση περίπου
90.000 λέξεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του.
6. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν υποχρέωση να
συμμετέχουν ενεργητικά στα σεμινάρια Υποψήφιων
Διδακτόρων του Τμήματος, στα οποία οι Υποψήφιοι/
ες παρουσιάζουν μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος την
πρόοδο της έρευνάς τους.
7. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα
διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διεξαγωγής έρευνας
στην αλλοδαπή, προτείνεται αυτή να πραγματοποιείται
μέσω της διαδικασίας του Erasmus+.
8. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες ενθαρρύνονται να
συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια
του Τμήματος.
9. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε
Υποψήφιους/ες Διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π.
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία
αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (της παρ. 3 εδ.ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008).
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10. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στην
παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 δύναται να
προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι διά
πράξεως του οικείου Τμήματος, με σχέση εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη διεξαγωγή
διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού
ή εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου από τη σύμβαση. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται
έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
και έγκριση από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος.
Η διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από τις ανάγκες
του Τομέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
της σύμβασης, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί 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
Διαγραφή Υποψήφιων Διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μετά την
εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή
Υποψήφιου/ας Διδάκτορος, εάν:
1. αιτείται ο ίδιος να διαγραφεί,
2. υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα
Κανονισμό,
3. έχει αναιτιολόγητα διακόψει το έργο εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής ή δεν έχει υποβάλλει δύο συνεχόμενες ετήσιες εκθέσεις προόδου,
4. δεν συνεχίζει κανονικά τις ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις μετά το πέρας της αναστολής φοίτησής του/της,
5. σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει εισήγηση περί
της διαγραφής ή μη του/της υποψήφιου/ιας, η οποία
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Συνέλευση
της Σχολής. Η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνει απόφαση σε συνεδρίαση στην οποία καλείται να παραστεί
και να λάβει τον λόγο ο ενδιαφερόμενος.
Άρθρο 9
Κρίση διδακτορικής διατριβής
α) Η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται το νωρίτερο στο τέλος του έκτου εξαμήνου και
το αργότερο έως το τέλος του δωδεκάτου εξαμήνου από
την εισαγωγή στις Διδακτορικές Σπουδές.
β) Ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ υποβάλλει αίτηση για
δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής.
γ) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται
ή απορρίπτει αίτηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση
της διατριβής. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
αποδεχτεί την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, συντάσ-
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σει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη
Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (της παρ. 41 του άρθρου 41
του ν. 4485/2017).
δ) Σε περίπτωση που η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του/της Υποψήφιου/ας
Διδάκτορος προκειμένου αυτός/ή να προβεί σε διορθώσεις, τότε ο/η υποψήφιος/α έχει περιθώριο δύο (2)
μηνών να καταθέσει εκ νέου τη διορθωμένη διδακτορική
διατριβή και να επανέλθει με νέα αίτηση για σύσταση
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και προσδιορισμό
ημερομηνίας διεξαγωγής της δημόσιας υποστήριξης.
ε) Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια σε
τόπο και χρόνο που ορίζονται δεκαπέντε (15) ημέρες
έως και δύο (2) μήνες μετά τον ορισμό της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αναρτάται δε στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
στ) Η επταμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από
τον επιβλέποντα, τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι:
1. μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
καθηγητή του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,
2. καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
3. ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων
και ιδρυμάτων
και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με
την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Από τη στιγμή που η Συνέλευση του Τμήματος ορίσει
την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, ο/η Υποψήφιος/α
Διδάκτωρ φέρει την ευθύνη να καταθέσει εγκαίρως τη
διδακτορική διατριβή στα επτά (7) μέλη σε έντυπη ή/και
ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .docx).
Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης, της οποίας
προεδρεύει ο/η Επιβλέπων/ουσα, προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ παρουσιάζει τη διδακτορική διατριβή του/της εντός μιας (1) ώρας. Μετά την
ολοκλήρωση της υποστήριξης και κατόπιν συζήτησης,
η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την
παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη συμβολή
της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την
εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών (της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017), αξιολογώντας
τη διδακτορική διατριβή με τους βαθμούς Καλώς, Λίαν
καλώς ή Άριστα. Σε αντίθετη περίπτωση, η διδακτορική
διατριβή απορρίπτεται. Για την απόφασή της η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης. Στην περίπτωση που η πλειοψηφία της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής κρίνει ότι η διδακτορική διατριβή
χρήζει διορθώσεων, συντάσσει ειδική μνεία στο πρα-

33007

κτικό αξιολόγησης με τις προτεινόμενες διορθώσεις/
αλλαγές και ορίζει προθεσμία υποβολής της διατριβής
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Ο /Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ είναι υποχρεωμένος/η να
διορθώσει το κείμενο της διατριβής του/της, σύμφωνα
με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της Επταμελούς
Εξεταστικής και να καταθέσει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή τη διδακτορική διατριβή του/της στην
τελική μορφή της. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προβεί στις
διορθώσεις δεν δύναται να λάβει χώρα η αναγόρευση
του/της σε διδάκτορα.
Άρθρο 10
Αναγόρευση - καθομολόγηση Διδακτόρων
Η διαδικασία που ακολουθείται για την αναγόρευση
του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα του Τμήματος είναι
η ακόλουθη:
1. αίτηση Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για αναγόρευση
- καθομολόγηση,
2. κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στο Ψηφιακό
Αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ,
3. κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
4. κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης,
5. κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στην
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (των παρ. 7.α και 9
του άρθρου 12 του ν. 3149/2003).
Εφόσον ολοκληρωθούν οι ως άνω διαδικασίες, η αναγόρευση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος είναι
θέμα της επόμενης Συνέλευσης του Τμήματος, ενώπιον
της οποίας θα κληθεί να παραστεί και να ορκιστεί ο/η
υποψήφιος/α. Την ημέρα της ορκωμοσίας του/της παραλαμβάνει τριπλότυπο αντίγραφο του διδακτορικού
διπλώματος. Για την εκτύπωση του τίτλου σε πάπυρο
θα πρέπει ο/η Διδάκτωρ, σε ύστερο χρόνο, να προσέλθει στην αρμόδια Γραμματεία, να αιτηθεί σχετικά και να
καταθέσει το οριζόμενο αντίτιμο.
Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα
Η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, αποβλέπει πρωτίστως στην εκπαίδευση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος και στην
απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας που απαιτείται για
την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και για
την περαιτέρω σταδιοδρομία του/της. Η εκπόνηση της
διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί
να απαιτεί τη συνεργασία με ερευνητικές ομάδες σε
συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο
ερευνητικών προγραμμάτων.
Ο/Η συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο/η
δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της διατριβής του/της, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993, όπως ισχύει.
Οι θέσεις και οι απόψεις του διδάκτορος, όπως αυτές
διατυπώνονται στη διατριβή του, δεν θεωρούνται θέσεις
της Σχολής ή των μελών ΔΕΠ της.

ΑΔΑ: Ψ37146ΨΖ2Ν-ΨΜΞ
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Άρθρο 12
Ανάκληση Διδακτορικού τίτλου
Αν μετά τη χορήγηση του διδακτορικού τίτλου διαπιστωθεί παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και άρα δεν συνέτρεχαν την εποχή
απόκτησης του τίτλου οι νόμιμες προϋποθέσεις, τότε
είναι δυνατόν να ανακληθεί ο τίτλος. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε συνεδρίαση στην οποία καλείται να παραστεί και να λάβει τον
λόγο ο ενδιαφερόμενος.
Άρθρο 13
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
με συνεπίβλεψη
Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μπορούν να εκπονούνται
διδακτορικές διατριβές και να απονέμονται διδακτορικοί
τίτλοι από κοινού με συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα της ημεδαπής, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Τη διοικητική ευθύνη αναλαμβάνει ένα από
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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 ΔΕΠ/ερευνητών.
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος
έως και την απονομή διδακτορικού τίτλου, η χορήγηση
ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας
μεταξύ ιδρυμάτων, προβλέπονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας και τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και
εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά
όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων (της παρ. 3,
του άρθρου 43, του ν. 4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02024681006210012*

