
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο 
Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ)1  

 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Π.Μ.Σ «Κοραήσ» του Τμήματοσ Φιλολογίασ [υπ’ αριθ. 209738/Ζ1 Υπουργική 
Απόφαςη (ΦΕΚ 3592/31.12.2014)] και τον Κανονιςμό του Διατμηματικοφ Π.Μ.Σ «Διδαςκαλία τησ Ελληνικήσ ωσ 

Δεφτερησ/ Ξζνησ Γλώςςασ» (Απόφαςη Πανεπιςτημιακήσ Συγκλήτου Ειδικήσ Σφνθεςησ τησ ςυν. 19-7-2016) του Τμήματοσ 

Φιλολογίασ και του Τμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ του ΕΚΠΑ  και τισ  αποφάςεισ τησ Συγκλήτου 
(29

ησ
-11-2016/αρ. Κεντρ. Πρωτ.: 1617011856 και 25

ησ
-7-2017/αρ. Κεντρ. Πρωτ.: 1718001307)    

 

Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ 

 

I) Η αρμόδια υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ οφείλει να υπενκυμίηει ςτουσ 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ διδάκτορεσ, όταν εγγράφονται, τθν υπο-
χρζωςι τουσ να τθροφν λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο ΕΚΡΑ, προκειμζ-
νου να ζχουν πρόςβαςθ ςε προςωποποιθμζνεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ. 

Προςοχι: Θα πρζπει όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, ςυμπεριλαμ-
βανομζνων και των κατευκφνςεϊν τουσ, τα οποία υποςτθρίηει θ Γραμματεία του 
Τμιματοσ, να εμφανίηονται πάντα ςωςτά ςτο ςχετικό θλεκτρονικό κατάλογο του Κζ-
ντρου Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΚΛΕΙΔΙ), ζτςι ϊςτε να πιςτοποιείται ορκά 
ο/θ κάκε φοιτθτισ/τρια. 

II) Η αρμόδια υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ, μετά τθν ζγκριςθ και βακμολό-
γθςθ τθσ εργαςίασ (διπλωματικισ ι διδακτορικισ διατριβισ), παραδίδει ςτον/ςτθ φοι-
τθτι/τρια δυο αντίγραφα Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ2, ςτθν οποία περιλαμβάνο-
νται: 

1) Βεβαίωςθ ζγκριςθσ και βακμολόγθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ι τθσ διδακτο-
ρικισ διατριβισ. 

2)  

a) Υπεφκυνθ διλωςθ κατάκεςθσ τθσ εργαςίασ ςε μορφι pdf ςτο Ιδρυματικό Αποκε-
τιριο «Ρζργαμοσ», από τον/τθ ςυγγραφζα, με τθν οποία παραχωρεί ςτθ Βιβλιοκι-
κθ (ΒΚΡ) τθ μθ αποκλειςτικι άδεια διάκεςθσ τθσ εγκρικείςασ εργαςίασ μζςω του 
διαδικτφου.  

b) Υπεφκυνθ διλωςθ περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο μζςω του δια-
δικτφου. (Αφορά μόνο τισ διπλωματικζσ εργαςίεσ). 

                                                           
1
 Βιβλιοκικθ και Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ ΕΚΡΑ  

2
 Η Βεβαίωςθ/Υπεφκυνθ Διλωςθ ζχει εγκρικεί από τθ Σφγκλθτο του ΕΚΡΑ 

http://www.phil.uoa.gr/fileadmin/phil.uoa.gr/uploads/Metaptychiakes/pms-files_15-16_anamorfwmeno/fek_3592_2014_ANAMORFOSI_FILOLOGIAS__PLIROFORIKIS_dioik_oikon_tilepik_diktiwn.pdf


c) Υπεφκυνθ διλωςθ περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο, μζςω του δι-
αδικτφου. (Αφορά μόνο τισ διδακτορικζσ διατριβζσ). 

3) Βεβαίωςθ ωσ προσ τθν ορκι καταχϊρθςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτο Ιδρυμα-
τικό Αποκετιριο «Ρζργαμοσ» και τθ μθ οφειλι βιβλίων ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΡ). 

Προςοχι: Μόνο το Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ ζχει τθν αρμοδιότθτα ζκδο-
ςθσ τθσ Βεβαίωςθσ αυτισ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

III) Η αρμόδια υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ ενθμερϊνει τουσ μεταπτυχια-
κοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ διδάκτορεσ ότι κα πρζπει να προςκομίςουν και τα δφο 
αντίγραφα τθσ Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτο Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογί-
ασ και να κατακζςουν υποχρεωτικά τθν εργαςία τουσ ςτο Ιδρυματικό Αποκετιριο 
«Ρζργαμοσ». 

IV) Μετά τθν επιτυχι κατάκεςθ τθσ εργαςίασ από τον/τθ φοιτθτι/τρια ςτθν Ρζργαμο, θ 
αρμόδια υπάλλθλοσ παραλαμβάνει από τον/τθ φοιτθτι/τρια α) το ζνα αντίγραφο τθσ 
Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ υπογεγραμμζνο από το Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φι-
λολογίασ, β) τθ Βεβαίωςθ κατάκεςθσ τθσ ζντυπθσ εργαςίασ3 και γ) τθν εργαςία του/τθσ 
ςε θλεκτρονικι μορφι που δεν επιδζχεται επεμβάςεισ (CD ROM/pdf) και μόνον τότε 
κατατίκεται θ αίτθςθ  ορκωμοςίασ. Η κατάκεςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων 
από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ διδάκτορεσ ςτθ Γραμματεία του 
Τμιματοσ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί 15 μζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ ορκωμοςίασ.  

Προςοχι: Η εκ του νόμου προβλεπόμενθ διαδικαςία υποχρεωτικισ κατάκεςθσ τθσ 
διδακτορικισ διατριβισ ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ εξακολουκεί επίςθσ να ιςχφ-
ει.  

 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ 

 

I) Ο/Η μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/τρια ι υποψιφιοσ/α διδάκτορασ πρζπει να τθρεί ενερ-
γό λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο ΕΚΡΑ. Η ενεργοποίθςθ του λογαρια-
ςμοφ γίνεται μζςω του Κζντρου Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΚΛΕΙΔΙ). 

II) Ο/Η φοιτθτισ/τρια, μετά τθν ζγκριςθ και βακμολόγθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ι 
διδακτορικισ διατριβισ και αφοφ ζχει ςυμπεριλάβει τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ που 
του/τθσ υποδείχκθκαν, προςζρχεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ για τθν αίτθςθ ορ-
κωμοςίασ. Τότε παραλαμβάνει ζντυπο Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε δυο αντί-
γραφα, ςτο οποίο περιλαμβάνονται: 

1) Βεβαίωςθ ζγκριςθσ και βακμολόγθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ι τθσ διδακτο-
ρικισ διατριβισ. 

2)  

a) Υπεφκυνθ διλωςθ κατάκεςθσ τθσ εργαςίασ ςε μορφι pdf ςτο Ιδρυματικό Αποκε-
τιριο «Ρζργαμοσ», από τον/τθ ςυγγραφζα, με τθν οποία παραχωρεί ςτθ Βιβλιοκι 

 
                                                           
3 Για το Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ 

Γλϊςςασ» θ κατάκεςθ τθσ ζντυπθσ και τθσ θλεκτρονικισ μορφισ γίνεται ςτο Σπουδαςτιριο Γλωςςολογίασ. Αντί-
τυπο ςε θλεκτρονικι μορφι κατατίκεται και ςτθ Γραμματεία του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχια-
κϊν Σπουδϊν «Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ». 
 

http://www.noc.uoa.gr/


 

 

κθ και Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ (ΒΚΡ) τθ μθ αποκλειςτικι άδεια διάκεςθσ τθσ εγκρι-
κείςασ εργαςίασ μζςω του διαδικτφου.  

b) Υπεφκυνθ διλωςθ περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο, μζςω του δι-
αδικτφου. (Αφορά μόνο τισ διπλωματικζσ εργαςίεσ). 

c) Υπεφκυνθ διλωςθ περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο, μζςω του δι-
αδικτφου. (Αφορά μόνο τισ διδακτορικζσ διατριβζσ). 

d) Βεβαίωςθ του Σπουδαςτθρίου Κλαςικισ Φιλολογίασ ωσ προσ τθν ορκι καταχϊρθ-
ςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτο Ιδρυματικό Αποκετιριο «Ρζργαμοσ» και τθ μθ 
οφειλι βιβλίων ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΡ). 

Προςοχι: Μόνο το Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ ζχει τθν αρμοδιότθτα ζκδο-
ςθσ τθσ Βεβαίωςθσ αυτισ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

III) Ο/Η φοιτθτισ/τρια κατακζτει υποχρεωτικά τθν εργαςία του/τθσ ςε ζντυπθ μορφι ςτο 
Σπουδαςτιριο του Τομζα του και παραλαμβάνει Βεβαίωςθ κατάκεςθσ τθσ ζντυπθσ ερ-
γαςίασ. 

IV) Ο/Η φοιτθτισ/τρια προςκομίηει ςτο Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ τα δφο αντί-
γραφα τθσ Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ υπογεγραμμζνα και από τον/τθν ίδιο/ια, 
κακϊσ επίςθσ και τθ Βεβαίωςθ κατάκεςθσ τθσ ζντυπθσ εργαςίασ. 

V) Ο/Η φοιτθτισ/τρια κατακζτει υποχρεωτικά τθν εργαςία του/τθσ ςτο Ιδρυματικό Αποκε-
τιριο «Ρζργαμοσ», ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ ανάρτθςθσ τθσ πλατφόρμασ. Η 
εργαςία, θ περίλθψθ και οι λζξεισ κλειδιά, πρζπει να είναι ςε τελικι μορφι περιλαμ-
βάνοντασ όλεσ τισ διορκϊςεισ και ςε θλεκτρονικό αρχείο που δεν επιδζχεται επεμβά-
ςεισ (pdf), όχι κλειδωμζνο.  

VI) Εφόςον υπιρξε ορκι υποβολι τθσ εργαςίασ, ο/θ φοιτθτισ/τρια εντόσ τριϊν εργάςιμων 
θμερϊν ενθμερϊνεται με θλεκτρονικό μινυμα. Σε περίπτωςθ μθ επιτυχοφσ υποβολισ, 
διορκϊνει ι ςυμπλθρϊνει τα προβλεπόμενα ςτοιχεία επαναλαμβάνοντασ τθν ανάρτθ-
ςθ.  

VII)  Ο/Η φοιτθτισ/τρια προςζρχεται ςτο Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ και παρα-
λαμβάνει το ζνα αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ υπογεγραμμζνο από 
το Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ και τθ Βεβαίωςθ κατάκεςθσ ζντυπθσ εργαςίασ 
από το Σπουδαςτιριο του Τομζα του. 

VIII) Ο/Η φοιτθτισ/τρια κατακζτει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλολογίασ τισ προανα-
φερκείςεσ βεβαιϊςεισ και τθν εργαςία του ςε θλεκτρονικι μορφι που δεν επιδζχεται 
επεμβάςεισ (CD ROM/pdf), προκειμζνου να υποβάλει τθν αίτθςθ ορκωμοςίασ. Η κατά-
κεςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υ-
ποψιφιουσ διδάκτορεσ ςτθ Γραμματεία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί 15 μζρεσ πριν 
τθν θμζρα τθσ ορκωμοςίασ.  

Προςοχι: Η εκ του νόμου προβλεπόμενθ διαδικαςία υποχρεωτικισ κατάκεςθσ τθσ 
διδακτορικισ διατριβισ ςτο  Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ εξακολουκεί επίςθσ να 
ιςχφει.  

 

 



 

Σπουδαςτιρια 

 

Το Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ ζχει τθν αρμοδιότθτα να ελζγχει και να βε-
βαιϊνει τθν κατάκεςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Ι-
δρυματικό Αποκετιριο «Πζργαμοσ» για λογαριαςμό όλων των Σπουδαςτθρίων του 
Τμιματοσ Φιλολογίασ.  

I) Το προςωπικό του κάκε Σπουδαςτθρίου παραλαμβάνει τθν ζντυπθ εργαςία από τουσ 
φοιτθτζσ του Τομζα του και εκδίδει τθ ςχετικι Βεβαίωςθ, τθν οποία παραδίδει 
ςτον/ςτθ φοιτθτι/τρια.  

II) Η αρμόδια υπάλλθλοσ του Σπουδαςτθρίου Κλαςικισ Φιλολογίασ παραλαμβάνει από 
τον/τθ φοιτθτι/τρια τα δφο αντίγραφα τθσ Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, υπογε-
γραμμζνα από τθ Γραμματεία και από τον/τθ φοιτθτι/τρια και τθν Βεβαίωςθ κατάκε-
ςθσ τθσ ζντυπθσ εργαςίασ. Επίςθσ ελζγχει τθν ενδεχόμενθ οφειλι βιβλίων του/τθσ φοι-
τθτι/τριασ ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΡ). 

III) Μόλισ γίνει από τον/τθ φοιτθτι/τρια θ κατάκεςθ τθσ εργαςίασ ςτο Ιδρυματικό Αποκε-
τιριο «Ρζργαμοσ», θ αρμόδια υπάλλθλοσ ειδοποιείται με θλεκτρονικό μινυμα και ε-
ντόσ 3 (τριϊν) εργάςιμων θμερϊν από τθν κατάκεςθ οφείλει να ελζγξει τθν ορκότθτα 
των πλθροφοριϊν που ζχουν καταχωρθκεί. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ελλείψεισ 
ι ςφάλματα, ενθμερϊνει με θλεκτρονικό μινυμα τον/τθν φοιτθτι/τρια να διορκϊςει ι 
να ςυμπλθρϊςει τα προβλεπόμενα ςτοιχεία και να επαναλάβει τθν ανάρτθςθ. Πταν δι-
απιςτωκεί από τθν αρμόδια υπάλλθλο θ ορκι ςυμπλιρωςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςί-
ασ, τότε εγκρίνεται θ καταχϊρθςθ, θ εργαςία εντάςςεται ςτο Ιδρυματικό Αποκετιριο 
«Ρζργαμοσ» και ειδοποιείται ο/θ φοιτθτισ/τρια με θλεκτρονικό μινυμα. 

IV) Η αρμόδια υπάλλθλοσ παραδίδει ςτον/ςτθ φοιτθτι/τρια το ζνα εκ των δυο αντιγράφων 
τθσ Βεβαίωςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ υπογεγραμμζνο από όλα τα μζρθ και τθ Βεβαίωςθ 
κατάκεςθσ ζντυπθσ εργαςίασ, για να τισ προςκομίςει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, 
προκειμζνου να υποβάλει τθν αίτθςθ ορκωμοςίασ. Το δεφτερο αντίγραφο τθσ Βεβαίω-
ςθσ/Υπεφκυνθσ Διλωςθσ παραμζνει ςτο αρχείο του Σπουδαςτθρίου.  

 

Γραμματεία Τμιματοσ:  

Παναγιϊτα Μποϊντά, τθλ. 210 7277 386, pbointa@phil.uoa.gr (Μεταπτυχιακά, κζματα 
διδακτόρων)  

Θεοδϊρα Παπαδοποφλου, τθλ. 2107277968, email thpapad@phil.uoa.gr (Διατμθματκό 
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ 
Γλϊςςασ») 

Σπουδαςτιριο Κλαςικισ Φιλολογίασ 

Σταματία Δελλι, τθλ. 210 7277785, 210 7277786, sdelli@uoa.gr (Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ 
Ρεργάμου) 

Κυριακι Ξανκοποφλου, τθλ. 210 7277785, 210 7277786, kksantho@uoa.gr (Διαχείριςθ 
Ρεργάμου, Αναπλ. Υπεφκυνθ Διαχείριςθσ Ρεργάμου) 

 

 



 


