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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

    TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΚΟΡΑΗΣ» 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 
Γενικές Αρχές 

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοραής» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 209738/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
3592/31.12.2014) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (148, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Η λειτουργία των επιμέρους Προγραμμάτων ανατίθεται σε τριμελείς επιτροπές, τις 
οποίες ορίζουν ανά διετία οι αρμόδιοι Τομείς, και εποπτεύεται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) του Τμήματος. 

Η Σ.Ε.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας απαρτίζεται από τον εκάστοτε Διευθυντή 1, ο 
οποίος και προεδρεύει της Σ.Ε.Μ.Σ., και δύο εκπροσώπους από κάθε Τομέα, οι οποίοι 
ορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) (μαζί με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη), μετά από σχετική πρόταση των Τομέων. Ο Διευθυντής 
εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ανά διετία. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. μετέχουν δύο εκπρόσωποι των 
μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.), εκλεγόμενοι από το συλλογικό τους όργανο. 

 

Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Τμήματος τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο των Μ.Φ. καθώς και 
τα πρακτικά της Σ.Ε.Μ.Σ., διεκπεραιώνει την αλληλογραφία για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές και τις συνδεόμενες με αυτές μετακινήσεις και ανταλλαγές Μ.Φ. με 
συμβεβλημένα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εκδίδει τα σχετικά 
πιστοποιητικά. 

 

                                                 
1
 Το Τμήμα Φιλολογίας συμμερίζεται απόλυτα την εκπεφρασμένη πρόθεση του Πανεπιστημίου για την 

έμπρακτη προώθηση της ισότητας και της ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων. Ένα από τα σχετικά μέτρα 
είναι η ταυτόχρονη χρήση των δύο γενών ονομάτων όπως διευθυντής/διευθύντρια. Η φύση όμως του κειμένου, 
το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή αναφορά σε φοιτητές/φοιτήτριες, διδάσκοντες/διδάσκουσες, 
επιβλέποντες/επιβλέπουσες κλπ., θα καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή την ανάγνωση. Για τον λόγο αυτό στο 
υπόλοιπο κείμενο θα διατηρηθεί ο συμβατικός τρόπος αναφοράς και στα δύο φύλα μέσω του αρσενικού 
γένους. 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Αντικείμενο-Σκοπός 

Το Τμήμα Φιλολογίας παρέχει ποιοτική και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση που 
αφορά επιμέρους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Προβάλλει τις 
Ανθρωπιστικές Σπουδές ως εθνικό πολιτισμικό αγαθό με σημαντικό αντίκτυπο και 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, εκπαιδεύει με υψηλά επιστημονικά και 
παιδαγωγικά κριτήρια Φιλολόγους, οι οποίοι στελεχώνουν ως Καθηγητές τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διαμορφώνει επιστήμονες ικανούς να προσφέρουν 
σημαντικό έργο σε τομείς που συνδέονται με την πνευματική παραγωγή της χώρας 
και τη Δημόσια Διοίκηση, παρέχει μέσω των διδασκόντων του ειδικές γνώσεις στην 
Πολιτεία και εν γένει παρεμβαίνει στην οργάνωση της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής 
πολιτικής της χώρας και προωθεί τα ιδεώδη του Ανθρωπισμού ως αξίες που 
συντελούν στη συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. 

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοραής», προβάλλει και αξιοποιεί την επιστήμη της Φιλολογίας 
στις θεωρητικές της διαστάσεις και στις πρακτικές της εφαρμογές με στόχο την 
κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, 
τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και 
τα πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με την 
προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της μέσω της συμμετοχής σε διεθνή 
συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το Π.Μ.Σ. 
συμβάλλει επιπλέον στο σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και στην επικαιροποίηση 
της γνώσης παλαιών αποφοίτων του. 

  
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

 
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Φιλολογία» με 
τις εξής κατευθύνσεις: 
(α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
(β) Λατινική Φιλολογία  
(γ) Νεοελληνική Φιλολογία 
(δ) Γλωσσολογία 
(ε) Βυζαντινή Φιλολογία 
(στ) Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού 

 
 

Α. Προκήρυξη θέσεων 
 

Η προκήρυξη θέσεων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., και 
δημοσιoποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ανά διετία από τους Τομείς, εγκρίνεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. και 
ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη. Η ύλη των εξετάσεων που διεξάγει κάθε 
Τομέας για την εισαγωγή των Μ.Φ. καλύπτει τους θεματικούς άξονες των βασικών 
του αντικειμένων. 
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          Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται) 
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή 

πιστοποιητικά δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 (απαραίτητα η μια εκ των 
δύο γλωσσών να είναι η Αγγλική). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους 
απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας 

4. Βιογραφικό σημείωμα 
5. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd) 
6. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών. 
 

           Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από τη 
Δευτέρα, 5 Ιουνίου έως και την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017 και οι εξετάσεις θα 
διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 20172.  
  
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 για κάθε Τομέα.  

 
Β.  Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

 
Η επιλογή Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε κάθε Τομέα από την τριμελή επιτροπή 

μεταπτυχιακών σπουδών και εν συνεχεία εγκρίνεται από τον Τομέα. Η επικύρωση των 
αποτελεσμάτων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι: 
 
α΄) Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
β΄) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
γ΄) Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
δ΄) Απόφοιτοι Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισοτίμων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής 
ε΄) Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 
στ΄) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά.   
  

 Οι Τομείς σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να ορίσουν, ιδίως σε υποψήφιους 
των κατηγοριών β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ εάν επιτύχουν, να παρακολουθήσουν 
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στα γνωστικά 
αντικείμενα του Τομέα. Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από τον Τομέα και 
εγκρίνονται από την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Σ.Ε.Μ.Σ.). 

 

                                                 
2
 Φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στις εξετάσεις του Ιουνίου μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις με την προϋπόθεση να καταθέσουν έγγραφο 
Περάτωσης Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία ως τις εξετάσεις του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος. 
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 Οι επιτυχόντες στον Τομέα Γλωσσολογίας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
στο Α΄ εξάμηνο το μάθημα «Μεθοδολογία ακαδημαϊκής έρευνας».                            
Το μάθημα δεν έχει πιστωτικές μονάδες, είναι όμως υποχρεωτικό, με εξέταση 
και βαθμολογία, και μετράει ως προαπαιτούμενο για την λήψη του πτυχίου 
του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία». Η βαθμολογία δεν θα προσμετράται στον 
υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του Π.Μ.Σ. 

 
 

Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι: 
 
Να γνωρίζουν μία, τουλάχιστον, από τις κάτωθι ξένες γλώσσες σε επίπεδο Γ1 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: 
* Αγγλικά (επίπεδο Advanced) 
* Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) 
* Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) 
* Ιταλικά (επίπεδο CELI 4)  
 
ή 
 
να γνωρίζουν απαραίτητα την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 και επιπλέον μία από 
τις κάτωθι ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
*Γαλλικά  
*Γερμανικά  
*Ιταλικά 
*Ισπανικά 
*Ρωσικά  
 

 Για την κατεύθυνση «Γλωσσολογία» απαραίτητη γλώσσα ορίζεται η Αγγλική 
σε επίπεδο Γ1.  

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από 
οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα.  
 
Ο υποψήφιος μοριοδοτείται στο πλαίσιο των ειδικών προσόντων, αν κατέχει δίπλωμα 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται, καθώς και αν γνωρίζει περισσότερες ξένες 
γλώσσες. 

 
Αλλοδαποί υποψήφιοι: 

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης της ξένης 
γλώσσας, κρίνεται υποχρεωτική με την αίτηση και η κατάθεση της ισοτιμίας του 
βασικού πτυχίου, όπως αυτή πιστοποιείται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
Επιπλέον, με την αίτηση απαιτείται και η κατάθεση της Βεβαίωσης 
Ελληνομάθειας, η οποία να αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.  

 
**Ο Τομέας μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει την παρακολούθηση 
προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.  
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Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης και 
συνέντευξης και με συνεκτίμηση των κριτηρίων, με τους εξής συντελεστές: 

Γραπτή εξέταση (άριστα 10, βάση 6) 45% 
Βαθμός Πτυχίου 15% 
Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης 

       στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών 20% 
Συνέντευξη 10% 
Ειδικά προσόντα  10% 
(ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, 
συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια, ξένες γλώσσες  κ.ά.) 
  

Τυχόν ισοβαθμούντες στην τελευταία θέση γίνονται δεκτοί μέχρι 3 (σύνολο 17. Σε 
περίπτωση περισσότερων ισοβαθμούντων γίνεται κλήρωση σε συνεδρία της ΣΕΜΣ). 
Oι υποψήφιοι της β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ κατηγορίας, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί 
γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο των σπουδών τους 
βαθμολογούνται με 0% στο αντίστoιχο κριτήριο. Οι λοιποί βαθμολογούνται στο 
συγκεκριμένο κριτήριο ανάλογα με τον αριθμό των γνωστικών αντικειμένων 
ειδίκευσης που διδάχτηκαν στον προπτυχιακό κύκλο των σπουδών τους και τον 
μέσο όρο της βαθμολογίας τους σ' αυτά. 
 

***Οι ανωτέρω συντελεστές δεν ισχύουν για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς 
υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κρίνονται κατά περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων 
της υποτροφίας τους. 

 

Από τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων εξαιρούνται μόνον οι ημεδαποί και 
αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.   

 

 
Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων, στα οποία τα στοιχεία ταυτότητας των 

υποψηφίων είναι καλυμμένα, βαθμολογούνται από δύο τουλάχιστον εξεταστές. Μετά 
την αποσφράγιση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα γραπτά δοκίμια, μαζί με 
την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος 
για την έκδοση των αποτελεσμάτων.  

 
 

Γ. Φοίτηση 
 
Τα μαθήματα διαρκούν δέκα (10) εβδομάδες ανά εξάμηνο. Τα όρια των εξαμήνων 
ορίζονται ως εξής:  
Χειμερινό εξάμηνο: Δεύτερο δεκαήμερο Οκτωβρίου – 25 Ιανουαρίου 
Εαρινό εξάμηνο: Πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου – 8 Ιουνίου  
Τα μαθήματα έχουν κυρίως τη μορφή σεμιναρίων αλλά μπορούν να έχουν και εκείνη 
των παραδόσεων.  
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Ο Μεταπτυχιακός κύκλος Σπουδών έχει συνολική διάρκεια τέσσερα εξάμηνα 
φοίτησης και αποτελείται από 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο αριθμός των 
σεμιναρίων ανά ειδίκευση, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε σεμιναρίου ανά 
εβδομάδα, η κατανομή των σεμιναρίων στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης όπως και το 
πρόγραμμα μαθημάτων εκάστου κύκλου ειδίκευσης, ορίζονται από τον αρμόδιο 
Τομέα. Το σύνολο των μαθημάτων και στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης είναι 9. Ο 
κύκλος ολοκληρώνεται με την υποχρεωτική υποβολή και έγκριση διπλωματικής 
εργασίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών (παρακολούθηση μαθημάτων + 
παράδοση διπλωματικής εργασίας) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο 
χρόνο και μετά από έγκριση της ΣΕΜΣ και της Γ. Σ. του Τμήματος τα τρία χρόνια. 

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Αργοπορία πέρα των 20΄ θεωρείται 
απουσία. Μ. Φ. που απουσιάζουν σε περισσότερες από δύο συναντήσεις, δεν 
μπορούν να κατοχυρώσουν το μάθημα. Αν ΜΦ αποτύχει να κατοχυρώσει 
τουλάχιστον τρία μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, 
διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.  

 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις και 
λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις του οικείου Τομέα και να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους, με ανάθεση του οικείου Τομέα, ως επιτηρητές στη διάρκεια των εξεταστικών 
περιόδων ή εφόσον τους ζητηθεί σε άλλες εργασίες του οικείου Τομέα. Η τήρηση των 
ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους συνεκτιμάται στην τελική τους αξιολόγηση. 
 
Η συμμετοχή των Μ.Φ. στα σεμινάρια συνοδεύεται από εργασίες προφορικές 
(ανακοινώσεις) ή και γραπτές, που ανατίθενται από τους διδάσκοντες. Αν τα 
μαθήματα έχουν μορφή παραδόσεων, η βαθμολόγηση βασίζεται είτε σε εργασίες είτε 
σε εξετάσεις γραπτές ή προφορικές ή σε συνδυασμό των δύο. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σεμιναριακών Εργασιών: 
Μέγεθος Σελίδας: Α4 
Διάστιχο: 1½ 
Γραμματοσειρά: Times New Roman (εκτός αν συντρέχει σημαντικός ειδικός λόγος 
για την επιλογή άλλης γραμματοσειράς, η οποία, ωστόσο, πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι γραμματοσειρά unicode) 
Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές 
Έκταση:10-35 σελίδες ή 3.500-8.500 λέξεις 

Η έκταση καθορίζεται για κάθε σεμινάριο από τον διδάσκοντα, αλλά θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Στα όρια αυτά 
συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι 
βραχυγραφίες και τα τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, 
εικονογράφηση κλπ.). 

 
Προθεσμία παράδοσης και διόρθωσης: 

Χειμερινό Εξάμηνο: 
 Παράδοση: Μέχρι 31 Μαρτίου Διόρθωση: Μέχρι 31 Μαΐου 
Εαρινό Εξάμηνο:  

 Παράδοση: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Διόρθωση: Μέχρι 30 Νοεμβρίου 
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Εργασίες που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο έκτασης δεν γίνονται δεκτές. Η 
αθέτηση της προθεσμίας παράδοσης, η μη παράδοση εργασίας ή η αποτυχία στις 
εξετάσεις συνεπάγεται επανάληψη του μαθήματος. Η προθεσμία μπορεί να 
αλλάξει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντοτε μετά από σχετική άδεια του 
Τομέα και έγκριση της ΣΕΜΣ. 
 
Η βαθμολογία γίνεται με το ισχύον στον προπτυχιακό κύκλο σύστημα (άριστα 10, 
βάση 5) και κατατίθεται στον αντίστοιχο Τομέα και εν συνεχεία στη Γραμματεία του 
Τμήματος. 

 
Διπλωματική Εργασία 

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου με την 
ολοκλήρωση των σεμιναριακών υποχρεώσεων του φοιτητή. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Χρώμα εξωφύλλου: Ανοιχτό πράσινο 
Μέγεθος Σελίδας: Α4 
Διάστιχο: 1½ 

    Γραμματοσειρά: Times New Roman (εκτός αν συντρέχει σημαντικός ειδικός 
λόγος για την επιλογή άλλης γραμματοσειράς, η οποία, ωστόσο, πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι γραμματοσειρά unicode) 

Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές (υποσημειώσεις : 10 στιγμές) 
Έκταση: 50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις 
 
Η έκταση καθορίζεται από τον Τομέα αλλά θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Στα όρια αυτά 
συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι 
βραχυγραφίες και τα τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, 
εικονογράφηση κλπ.). 
 
Για τη μορφή που θα έχει η σελίδα τίτλου βλ. συνημμένο υπόδειγμα. 

 
 

Προθεσμία παράδοσης και διόρθωσης: 

Παράδοση: Το τέλος του ημερολογιακού έτους το οποίο περιλαμβάνει το 
τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο της φοίτησης του Μ.Φ (με 
δυνατότητα παράτασης έως ένα χρόνο εντός της συνολικής 
διάρκειας των τριών ετών). 

Διόρθωση: Εντός δύο (2) μηνών. 
 

Ο εκάστοτε εποπτεύων καθηγητής οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά τον Μ.Φ. 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και να ενημερώνει την 
επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα για την πορεία της έρευνάς του. 
Αντίστοιχα ο ΜΦ οφείλει να διορθώνει την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του εποπτεύοντα καθηγητή. 
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Η Διπλωματική Εργασία παραδίδεται σε τρία αντίτυπα και βαθμολογείται (μετά και 
από προφορική εξέταση της τριμελούς Επιτροπής) από τον διδάσκοντα που έδωσε το 
θέμα και παρακολούθησε τον Μ.Φ. κατά την εκπόνηση της εργασίας και από δύο 
επιπλέον βαθμολογητές, που ορίζει ο Τομέας. Αν η βαθμολογική απόκλιση μεταξύ του 
εποπτεύοντος και του δεύτερου ή τρίτου βαθμολογητή υπερβεί τους τρεις (3) 
βαθμούς, ο Τομέας επιλαμβάνεται του θέματος (3η Συνεδρία Σ.Ε.Μ.Σ, 4-6-1999). Η 
βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Η παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε μορφή 
λογοκλοπής σε κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής, 
συνεπάγεται απόρριψη. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στη 
διαγραφή του ΜΦ. 
 
Στους Μ.Φ., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, απονέμεται 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Για τον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. 
υπολογίζονται εξίσου ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (50%) και ο μέσος όρος 
των βαθμών των τεσσάρων (4) εξαμήνων (50%). 

 

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, στην οποία έχουν 
απαραιτήτως ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των βαθμολογητών, ο Μ.Φ. 
υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία και παραλαμβάνει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά3.  

Πριν από την καθομολόγηση κατατίθεται υποχρεωτικά η διπλωματική εργασία σε 
ηλεκτρονική μορφή (pdf), η οποία δεν επιδέχεται επεμβάσεις, στο ιδρυματικό 
αποθετήριο «Πέργαμος», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου (22ας-9-
2016/Αρ. Κεντρικού Πρωτ: 1617006790 και 29ης-11-2016/Αρ. Κεντρικού Πρωτ.: 
1617011856). Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από την Βεβαίωση/Υπεύθυνη 
δήλωση που συμπληρώνει ο Μ.Φ.  Αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM / pdf) 
κατατίθεται υποχρεωτικά στη Γραμματεία του Τμήματος και έντυπο αντίτυπο στο 
οικείο Σπουδαστήριο. 

Η προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων κατάθεσης (Βεβαίωση/Υπεύθυνη 
δήλωση, και Βεβαίωση κατάθεσης εντύπου) στη Γραμματεία του Τμήματος, 
αποτελεί προϋπόθεση για την καθομολόγηση.  

Κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένας χρόνος περίπου 15 ημερών μεταξύ της 
ημερομηνίας αίτησης για ορκωμοσία και της ημέρας ορκωμοσίας, έτσι ώστε να 
πραγματοποιείται ομαλά και σωστά η όλη διαδικασία.  

 

                                                 
3
 Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία κατάθεσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. 



 9 

Οι Μ.Φ. και οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν τη συναφή 
ιδιότητά τους στις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούν επί του αντικειμένου της 
έρευνάς τους. 

Ο τύπος του Μ.Δ.Ε., όπως και το κείμενο της καθομολόγησης, έχουν διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία 30-5-1996). 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 
Α.  Επιλογή υποψηφίων 

 
α) Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(Μ.Δ.Ε.) στον ίδιο ή συναφή κλάδο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Ο τίτλος 
μπορεί να προέρχεται και από ίδρυμα της αλλοδαπής, οπότε απαιτείται σχετική 
αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 
 Ειδικές περιπτώσεις 

Αίτηση για ένταξη στο Τμήμα ως υποψήφιοι διδάκτορες χωρίς κατοχή Μ.Δ.Ε. 
μπορούν να υποβάλουν οι εξής κατηγορίες: 

1. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε συναφή κλάδο ιδρύματος της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων και επιστημονικών 
κέντρων (Ακαδημία Αθηνών, Ε.Ι.Ε., Ι.Μ.Χ.Α., Ινστιτούτο Βενετίας κ.ά.) με 
διακεκριμένη παρουσία στον επιστημονικό χώρο και σημαντικό αριθμό 
πρωτότυπων δημοσιεύσεων. Για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ο Τομέας 
ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση. 

 

β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

- Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας 
- Βιογραφικό σημείωμα 
- Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. 
- Πρόταση έκτασης το πολύ τριών σελίδων, σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο 

επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα περιγράφεται το επιστημονικό θέμα με 
το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί ο υποψήφιος 

- Αντίτυπα τυχόν δημοσιεύσεων 
 

Για τις δύο ειδικές περιπτώσεις απαιτείται επιπλέον αντίστοιχα: 

- Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (περίπτωση 1) 

- Αντίτυπα των πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd) 
(περίπτωση 2) 

 
 

Αιτήσεις για ένταξη υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
 
Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Τμήμα, ως υποψήφιοι διδάκτορες, κρίνονται κατά 
περίπτωση και γίνονται δεκτοί ύστερα από απόφαση του Τομέα, με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της έρευνας του 
υποψηφίου και ότι το θέμα εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα.  
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Στη συνέχεια ο Τομέας ορίζει την τριμελή επιτροπή και υποβάλλει τον κατάλογο με τα 
ονόματα των υποψηφίων για έγκριση στη Σ.Ε.Μ.Σ. και ακολούθως στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
Ο Τομέας απαντά γραπτώς στον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή όχι της 
αίτησής του. 
 

Β. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
 
- Ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) 

τουλάχιστον εξάμηνα. Εφόσον η διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό 
αυτό διάστημα, ο χρόνος εκπόνησης ανανεώνεται για ένα, καταρχήν, έτος, μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου και έγκριση του Τομέα. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να επαναληφθεί δύο ακόμη φορές. Εάν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα 
των δώδεκα (12) εξαμήνων και η διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο υποψήφιος παύει 
να θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος, διατηρεί όμως δικαίωμα 
επανεγγραφής, μετά από σχετική αίτηση, στον οικείο Τομέα ύστερα από ένα (1) έως 
δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Μετά την επανεγγραφή του υποψηφίου, η διατριβή πρέπει 
να υποβληθεί εντός τριών (3) εξαμήνων. 
Από τα παραπάνω χρονικά διαστήματα εξαιρείται διάστημα που αφορά σε ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. εγκυμοσύνη, νοσηλεία σε νοσοκομείο, εκπλήρωση στρατιωτικής 
θητείας). 
   - Η έκταση της διατριβής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις (350-400 
σελίδες με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τη διπλωματική εργασία με 
εξαίρεση το χρώμα εξωφύλλου, που είναι ανοιχτό γαλάζιο), στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις. Από το όριο των λέξεων εξαιρούνται η 
βιβλιογραφία, οι βραχυγραφίες, τα παραρτήματα (π.χ. κείμενα, σώματα δεδομένων, 
πίνακες, εικονογράφηση κλπ.) και οι περιλήψεις στην Ελληνική και την Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική γλώσσα (κατ’ επιλογήν του υποψηφίου), έκτασης 1000 
το πολύ λέξεων για κάθε γλώσσα. Για τη μορφή που θα έχει η σελίδα τίτλου της 
διατριβής βλ. συνημμένο υπόδειγμα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Χρώμα εξωφύλλου: Ανοιχτό γαλάζιο 
Μέγεθος Σελίδας: Α4 
Διάστιχο: 1½ 

    Γραμματοσειρά: Times New Roman (εκτός αν συντρέχει σημαντικός ειδικός 
λόγος για την επιλογή άλλης γραμματοσειράς, η οποία, ωστόσο, πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι γραμματοσειρά unicode) 

Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές (υποσημειώσεις : 10 στιγμές) 
Έκταση: έως 350-400 σελίδες ή 100.000 λέξεις 
 

 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας είναι 
υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τη συμβουλευτική του επιτροπή και να υποβάλλει 
εξαμηνιαία έκθεση για την πορεία της εργασίας του, η οποία εγκρίνεται από τον 
επόπτη καθηγητή. Η μη υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης αναιτιολογήτως επί δύο 
συνεχόμενα εξάμηνα, η μη επικοινωνία με τον επόπτη καθηγητή επί ένα τουλάχιστον 
χρόνο ή η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις της τριμελούς επιτροπής ως προς τις 
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διορθώσεις της διατριβής συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα μετά 
από εισήγηση του οικείου Τομέα προς τη ΣΕΜΣ και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. 
Υποχρεούται επίσης να παρακολουθήσει συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών, αν 
αυτό οριστεί από τη συμβουλευτική επιτροπή, και να αναλαμβάνει επικουρικό έργο 
στον Τομέα (ως επιτηρητής στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ή εφόσον ζητηθεί 
από τον οικείο Τομέα σε άλλες ακαδημαϊκές εργασίες). 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι διδάκτορες του Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν τη 
συναφή ιδιότητά τους στις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούν επί του αντικειμένου 
της έρευνάς τους. 

 
Γ. Υποστήριξη της Διατριβής 

 

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και 
είναι δημόσια. 

Η κλίμακα βαθμολογίας της διατριβής είναι: Άριστα, Λίαν καλώς, Καλώς. 

   

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής, αφού έχουν γίνει (με την εποπτεία του 
επιβλέποντος καθηγητή) οι διορθώσεις που υπέδειξε και στις οποίες συμφώνησε 
κατά πλειοψηφία η επταμελής Επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει αίτηση 
ορκωμοσίας στη Γραμματεία και παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά4.  

Πριν από την καθομολόγηση κατατίθεται υποχρεωτικά η διατριβή σε ηλεκτρονική 
μορφή (pdf), η οποία δεν επιδέχεται επεμβάσεις, στο ιδρυματικό αποθετήριο 
«Πέργαμος», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου (22ας-9-2016/Αρ. 
Κεντρικού Πρωτ: 1617006790 και 29ης-11-2016/Αρ. Κεντρικού Πρωτ.: 1617011856) 
και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD 
ROM / pdf) κατατίθεται υποχρεωτικά στη Γραμματεία του Τμήματος και έντυπο 
αντίτυπο στο οικείο Σπουδαστήριο. 

Η προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων κατάθεσης (Βεβαίωση/Υπεύθυνη 
δήλωση, και Βεβαίωση κατάθεσης εντύπου) και ό,τι απαιτείται για το ΕΚΤ στη 
Γραμματεία του Τμήματος, αποτελεί προϋπόθεση για την καθομολόγηση.   
 
*Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΤ προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) είναι 
υποχρεωτική (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985). 
 
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η κατάθεση στο ΕΚΤ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
πριν από την χορήγηση του διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα. 
 
 

                                                 
4
 Στο αντίτυπο πρέπει να έχουν γίνει (με την εποπτεία του επιβλέποντος καθηγητή) οι διορθώσεις 

που υπέδειξε και στις οποίες συμφώνησε κατά πλειοψηφία η επταμελής Επιτροπή. 
5
 Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία κατάθεσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. 
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**Επικοινωνία με το ΕΚΤ για θέματα που αφορούν το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών  
Διατριβών (ΕΑΔΔ) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης στο ΕΑΔΔ, 
στα παρακάτω στοιχεία: 
Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας phdtheses@ekt.gr 
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ http://helpdesk.didaktorika.gr 
 
 
 

Ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος, όπως και το κείμενο της καθομολόγησης, 
έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 30-5-
1996). 

  

https://webmail02.uoa.gr/src/compose.php?send_to=phdtheses@ekt.gr
http://helpdesk.didaktorika.gr/
http://helpdesk.didaktorika.gr/
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 Υπόδειγμα 1: εξώφυλλο & 1ο εσώφυλλο (σελίδα) τίτλου Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

 

Σταυρούλα Τσούπρου 

 

 

 

Το παρακείμενο και η …-- (δια)κειμενικότητα ως σχόλιο στο πεζογραφικό  

έργο του Τάσου Αθανασιάδη 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2005  
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Υπόδειγμα 1: εξώφυλλο & 1ο εσώφυλλο (σελίδα) τίτλου Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

 

 

Σταυρούλα Τσούπρου 

 

 

 

Το παρακείμενο και η …-- (δια)κειμενικότητα ως σχόλιο στο πεζογραφικό  

έργο του Τάσου Αθανασιάδη 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  

 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευάγγελος Αθανασόπουλος  
 
 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
 Ευάγγελος Αθανασόπουλος  
 Κ. Γ. Κασίνης  
 Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου  
 
 
ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 Ευάγγελος Αθανασόπουλος 
 Βασίλειος Τωμαδάκης 
 Κ. Γ. Κασίνης 
 Ευριπίδης Γαραντούδης 
 Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου 
 Βούλα Ποσάντζη  
 Ζ. Ι. Σιαφλέκης 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 2005  
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Υπόδειγμα 1: εξώφυλλο & 1ο εσώφυλλο (σελίδα) τίτλου Διδακτορικής Διατριβής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © , ονοματεπώνυμο, χρονολογία … 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 
ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 
αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 
φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 
παρόν μήνυμα. 
 
Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτήν την εργασία εκφράζουν τον 
συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Υπόδειγμα 2: εξώφυλλο & 1ο εσώφυλλο (σελίδα τίτλου) Διπλωματικής Εργασίας  

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου 

 

 

 

Η θεματική του θανάτου στο ποιητικό και πεζολογικό έργο των Edgar 

Alan Poe, Charles Baudelaire και Κ. Γ. Καρυωτάκη 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2005 
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Υπόδειγμα 2: εξώφυλλο & 1ο εσώφυλλο (σελίδα τίτλου) Διπλωματικής Εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου 

 

 

 

 

Η θεματική του θανάτου στο ποιητικό και πεζολογικό έργο των Edgar Allan Poe, 

Charles Beaudelaire και Κ. Γ. Καρυωτάκη 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΟΠΤΗΣ: Ζ. Ι. Σιαφλέκης  

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  Ζ. Ι. Σιαφλέκης  

 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού  

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2005 
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Υπόδειγμα 2: εξώφυλλο & 1ο εσώφυλλο (σελίδα τίτλου) Διπλωματικής Εργασίας 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © , ονοματεπώνυμο, χρονολογία … 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 
ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 
αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 
φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 
παρόν μήνυμα. 
 
Οι απόψεις και θέσεις που περιέχονται σε αυτήν την εργασία εκφράζουν τον 
συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 


