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Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Υποψηφίων Διδακτόρων 

Του Τμήματοσ Φυςικοθεραπείασ τησ Σχολήσ Επιςτημϊν Υγείασ του Πανεπιςτήμιου 
Θεςςαλίασ 

  
Το Τμιμα Φυςικοκεραπείασ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Πανεπιςτιμιου 

Θεςςαλίασ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Συνζλευςθσ του 

Τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ με αρικμ. 13/23-1-2020 εξειδικεφει τα προβλεπόμενα 

από το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 

ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), με βάςθ 

τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ χϊρου και τουσ ςτόχουσ 

ποιότθτασ του Τμιματοσ, και τον κανονιςμό Διδακτορικϊν Διατριβϊν (ΦΕΚ 

3126τ.Βϋ/6-8-2019) αποφάςιςε τθ δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για κζςεισ διδακτορικϊν φοιτθτϊν και με καταλθκτικι θμερομθνία 

τισ 24.02.2020. 

Οι διαδικαςίεσ και τα κριτιρια επιλογισ των Υποψθφίων Διδακτόρων ορίηονται 

ςτον Κανονιςμό Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ τθσ Σχολισ 

Επιςτθμϊν Υγείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.   

http://physio.uth.gr/wp-content/uploads/2019/09/Kανονιςμόσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν .pdf 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:g-physio@uth.gr
http://physio.uth.gr/wp-content/uploads/2019/09/Kανονισμός%20Διδακτορικών%20Σπουδών%20.pdf


 

Διαδικαςία κατάθεςησ και ζγκριςησ αίτηςησ εκπόνηςησ διδακτορικήσ διατριβήσ 

Απαιτοφμενα δικαιολογητικά  
 

Α. Πριν από τθν υποβολι αίτθςθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ, ο 
ενδιαφερόμενοσ ςυνεργάηεται με μζλοσ ΔΕΠ που, ςφμφωνα με το Ν. 4485/2017, 
ζχει δικαίωμα να είναι επιβλζπων κακθγθτισ, προκειμζνου να προςδιοριςτεί το 
κζμα τθσ διατριβισ, να ςυνταχκεί το ερευνθτικό πρωτόκολλο και να διαςφαλιςτοφν 
οι πόροι και οι τεχνικζσ δυνατότθτεσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ. 
 
Β. Για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ (ΔΔ), ο υποψιφιοσ υποβάλλει ςτθν 
γραμματεία του τμιματοσ αίτθςθ, ςτθν οποία αναγράφεται ο προτεινόμενοσ τίτλοσ, 
θ προτεινόμενθ γλϊςςα εκπόνθςθσ θ οποία μπορεί να είναι θ ελλθνικι ι διάφορθ 
τθσ ελλθνικισ, κακϊσ και ο προτεινόμενοσ επιβλζπων τθσ ΔΔ.  
Η αίτθςθ ςυνοδεφεται υποχρεωτικϊσ από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά και ςε 
θλεκτρονικι και ςε ζντυπθ μορφι :  
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα  
2. Προςχζδιο διδακτορικισ διατριβισ – Ερευνθτικό πρωτόκολλο (ΠΔΔ-ΕΠ) ζκταςθσ 
4.500 - 5.000 λζξεων με ςφντομθ περίλθψθ ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 
θ οποία κα αναρτθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω:  
 

I. Το ΠΔΔ-ΕΠ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ διεκνϊσ κρατοφντεσ κανόνεσ τθσ 
ζρευνασ και τον Κϊδικα Δεοντολογίασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αίτθςθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ 
διατριβισ. 

 
II. Το ΠΔΔ-ΕΠ μπορεί να ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα ςτθν οποία 

γίνεται, επίςθσ, θ ανάπτυξθ τθσ διατριβισ κατά τθν τελικι αξιολόγθςθ και ςε 
μία δεφτερθ γλϊςςα αν επικυμεί ο υποψιφιοσ και το εγκρίνει θ Συνζλευςθ. 

 
III. Η ςυγγραφι του ΠΔΔ-ΕΠ πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε θ αξιολόγθςι του να 

είναι εφικτι από μθ αυςτθρά εξειδικευμζνουσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο επιςτιμονεσ. 

 
IV. Ο τίτλοσ πρζπει να είναι ςαφισ και περιεκτικόσ, αλλά και αρκοφντωσ γενικόσ, 

ϊςτε να επιδζχεται εξειδίκευςθσ ςφμφωνα με αλλαγζσ που ενδεχομζνωσ κα 
υπαγορευκοφν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου. 

 
V. Η καταγραφι τθσ υπάρχουςασ επί του κζματοσ γνϊςθσ πρζπει να γίνεται 

κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε: 
i. να τεκμθριϊνεται με παράκεςθ των αντίςτοιχων βιβλιογραφικϊν 

παραπομπϊν, 
ii. να απορρζουν αβίαςτα τα επιςτθμονικά ερωτιματα, με τα οποία 

κα αςχολθκεί θ διατριβι. 
 
VI. Η ερευνθτικι υπόκεςθ, οι γενικοί και οι τυχόν επιμζρουσ ςτόχοι του 

ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου πρζπει να παρουςιάηονται με ςαφινεια και 
λεπτομζρεια. 

 



VII. Η μεκοδολογία ζρευνασ που κα ακολουκθκεί για τθ διερεφνθςθ τθσ 
ερευνθτικισ υπόκεςθσ και τθν προςζγγιςθ των ςτόχων του πρωτοκόλλου, 
κακϊσ και οι ςτατιςτικζσ μζκοδοι που προβλζπεται να χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, πρζπει να παρουςιάηονται ζτςι ϊςτε να 
φαίνεται ότι είναι πράγματι κατάλλθλεσ γι’ αυτό το ςκοπό και ότι μπορεί να 
οδθγιςουν ςε ζγκυρα ςυμπεράςματα. Ειδικότερα: 

i. Αναγράφεται το είδοσ τθσ ζρευνασ. 
ii. Τεκμθριϊνεται βιβλιογραφικά ότι οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ, που 

ςχεδιάηεται να χρθςιμοποιθκοφν, είναι κατάλλθλεσ για τθν 
κάλυψθ των ερευνθτικϊν ςτόχων. 

iii. Στα πειραματικά πρωτόκολλα, περιγράφονται οι τεχνικζσ που κα 
εφαρμοςτοφν και διευκρινίηεται ποιεσ από αυτζσ κα εφαρμόςει ο 
υποψιφιοσ και ποιεσ κα διενεργθκοφν από άλλουσ και ποιουσ. 

iv. Η περιγραφι των τεχνικϊν πρζπει να είναι λεπτομερισ (όργανα, 
υλικά, διαχείριςθ δειγμάτων, πειραματικά βιματα κ.ά.), ϊςτε να 
φαίνεται ότι ο υποψιφιοσ ζχει διαπιςτϊςει και επιλφςει, ςε 
κεωρθτικό τουλάχιςτον επίπεδο, τα ςθμαντικότερα προβλιματα, 
που ενδζχεται να αντιμετωπίςει κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

 
VIII. Το βιολογικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί, περιγράφεται με ακρίβεια, 

κακϊσ και οι πθγζσ προζλευςισ του. Αν απαιτείται από το είδοσ τθσ 
ζρευνασ, παρατίκεται ανάλυςθ ιςχφοσ (power analysis) και αιτιολογοφνται 
τυχόν αναμενόμενεσ παρεκκλίςεισ από το προβλεπόμενο μζγεκοσ του 
δείγματοσ. 

 
IX. Γίνεται ακριβισ αναφορά των προβλζψεων τθσ διεκνοφσ ερευνθτικισ 

πρακτικισ και τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ 
απορρζουν από τθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου υλικοφ και τθν εφαρμογι 
ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων. 

 
X. Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ πειραματόηωων κα πρζπει να τθρείται θ 

προβλεπόμενθ νομοκεςία. 
 

XI. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ αςκενϊν ι υγιϊν μαρτφρων από τουσ οποίουσ κα 
γίνει λιψθ ι όχι βιολογικοφ υλικοφ ι κα ςυμμετζχουν ςε κλινικζσ δοκιμζσ ι 
ςε επιδθμιολογικζσ μελζτεσ ι ςε κάκε άλλου είδουσ ζρευνα, κα πρζπει να 
τθρείται θ προβλεπόμενθ νομοκεςία. 

 
XII. Περιγράφονται οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ (π.χ. ςυγκατάκεςθ) και τα 

αρμόδια επιςτθμονικά ι κρατικά όργανα, από τα οποίουσ ζχει ι πρόκειται 
να ηθτθκεί θ προβλεπόμενθ άδεια. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ αναγράφεται 
ρθτά ότι δεν απαιτοφνται ανάλογεσ ενζργειεσ. 

 
XIII. Περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελζςματα και θ ςθμαςία τουσ, πικανοί 

κίνδυνοι που ενδζχεται να παρεμποδίςουν τθν προβλεπόμενθ εξζλιξθ του 
ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου, κακϊσ και οι εναλλακτικζσ προτάςεισ που 
υπάρχουν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

 
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου. 



4. Αντίγραφο πτυχίου. Στθν περίπτωςθ αποφοίτων ξζνων πανεπιςτθμίων 
ςυνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι νομοκεςία ζγγραφα 
αναγνϊριςθσ του πτυχίου. 
6. Αναλυτικι βακμολογία πτυχίου 
7.Αντίγραφο Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ). Στθν περίπτωςθ 
αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ξζνων πανεπιςτθμίων 
ςυνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τθν ελλθνικι νομοκεςία ζγγραφα 
αναγνϊριςθσ του ΔΜΣ.  
8. Αναλυτικι βακμολογία ΔΜΣ. 
9.Αντίγραφο διπλωματικισ μεταπτυχιακισ εργαςίασ ςε ψθφιακι και ζντυπθ μορφι.  
10. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Αν δεν υπάρχει, 
βεβαιϊνεται από τριμελι επιτροπι. 
11. Δυο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ ΔΕΠ ΑΕΙ ι εργοδότεσ εκ των οποίων θ μία 
ενκαρρφνεται να είναι από τον/τθν επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι/τρια τθσ 
μεταπτυχιακισ διατριβισ 
13. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 
14. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχει λάβει γνϊςθ του κανονιςμοφ διδακτορικϊν ςπουδϊν 
του Τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ του ΠΘ και τον αποδζχεται. 
15. Αίτθςθ για χοριγθςθ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ. 

 

Γ. Η αίτθςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του 
προτεινόμενου ωσ επιβλζποντα κακθγθτι μζλουσ ΔΕΠ, ςτθν οποία: 
i. Δθλϊνονται τα Ερευνθτικά Εργαςτιρια του Τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ι άλλων 
Τμθμάτων ι Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ι άλλων 
Ιδρυμάτων  ι οι Κλινικζσ άλλων Φορζων που κα εμπλακοφν, με οποιονδιποτε 
τρόπο, ςτθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ. 
ii. Όταν το προτεινόμενο ωσ επιβλζπων κακθγθτισ μζλοσ ΔΕΠ δεν είναι ο ίδιοσ 
διευκυντισ του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου, όπου κα εκπονθκεί θ διατριβι, θ 
βεβαίωςθ προςυπογράφεται από τον αντίςτοιχο Διευκυντι Ερευνθτικοφ 
Εργαςτθρίου. 
iii. Η βεβαίωςθ προςυπογράφεται, επίςθσ, από τουσ Διευκυντζσ των Ερευνθτικϊν 
Εργαςτθρίων του Τμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ι άλλων Τμθμάτων ι Ερευνθτικϊν 
Ινςτιτοφτων του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ι άλλων Ιδρυμάτων  ι οι Κλινικζσ άλλων 
Φορζων που ενδεχομζνωσ κα ςυνεργαςτοφν άμεςα για τθν εκπόνθςθ τθσ 
διατριβισ, ι από τα οποία απλϊσ κα ςυλλεγεί υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί κατά 
τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ, όπωσ δθλϊνεται ςτθ βεβαίωςθ. 
iv. Δθλϊνεται θ προζλευςθ του απαιτοφμενου βιολογικοφ υλικοφ (αςκενείσ και 
μάρτυρεσ, πειραματόηωα, μθ εμπορικά διακζςιμεσ κυτταρικζσ ςειρζσ κ.ά.). 
v. Δθλϊνεται αν, από το ερευνθτικό πρωτόκολλο και ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ 
κανόνεσ τθσ βιοϊατρικισ ζρευνασ και με τθν ιςχφουςα Ευρωπαϊκι και Ελλθνικι 
νομοκεςία, προβλζπεται άδεια τθσ Εςωτερικισ Επιτροπισ Δεοντολογίασ του 
Τμιματοσ ι άλλου φορζα. 
vi. Δθλϊνεται ότι υποχρεωτικά ο υποψιφιοσ κα εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο μάκθμα 
Μεκοδολογίασ Ζρευνασ το πρϊτο εξάμθνο μετά τθν ειςαγωγι του φοιτθτι, ςτο 
οποίο κα προςφζρεται το μάκθμα. Η παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 
πραγματοποιείται χωρίσ τθν καταβολι διδάκτρων. 
vii. Βεβαιϊνεται ότι ζχουν διαςφαλιςτεί οι απαιτοφμενοι οικονομικοί πόροι. 
viii. Βεβαιϊνεται θ διακεςιμότθτα τθσ απαιτοφμενθσ τεχνολογίασ για τουσ ςκοποφσ 
τθσ διατριβισ. 



ix. Δθλϊνεται αν θ διατριβι κα εκπονθκεί ςτο πλαίςιο κάποιου 
χρθματοδοτοφμενου ερευνθτικοφ προγράμματοσ. 
x. Δθλϊνεται αν ο υποψιφιοσ ζχει εξαςφαλίςει υποτροφία για τθν εκπόνθςθ τθσ 
διατριβισ του. 
 
 

 Η αίτθςθ και τα ςχετικά ζγγραφα αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτο g-physio@uth.gr 

και με το ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ «Τμιμα Φυςικοκεραπείασ 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίασ 

–Ακινασ ΤΚ 35100 Λαμία, με τθν ζνδειξθ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ 

Υποψηφίων Διδακτόρων Του Τμήματοσ Φυςικοθεραπείασ  

 

 

 

Ο Πρόεδροσ του Τμήματοσ 

                                          * 

Αθανάςιοσ Γιαννούκασ 

Καθηγητήσ Αγγειοχειρουργικήσ  

 

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που τθρείται ςτο αρχείο του τμιματοσ  
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