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1.1 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η αποστολή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(ΠΘ) είναι η προετοιμασία για την απόκτηση Διδακτορικών Διπλωμάτων, η 

εκπαίδευση και καθοδήγηση των υποψηφίων διδακτόρων ώστε να συνεισφέρουν 

ουσιαστικά στην προαγωγή καίριων γνωστικών περιοχών μέσω της πρωτοτυπίας και 

της καινοτομίας. 

 

 

1.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, 

υποτρόφων ή όχι. Οι σχετικές προκηρύξεις θα δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου 

τύπου και αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος και του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης 

υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες 

υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των 

διατριβών, πρέπει να μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και 

προσκλήσεις. 

Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών (ΔΔ) μπορεί, βάσει της 

προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που 

προβλέπονται στον Ν 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών. 

 

 

1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι 

πληρούν τα κάτωθι: 

1) Είναι κάτοχοι πτυχίου: 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής 

ή Τμημάτων/ Σχολών βιοϊατρικών επιστημών και 

2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) το γνωστικό 

αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο των βιοϊατρικών επιστημών 

και 

3) Διαθέτουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία, εφόσον δεν 

πιστοποιείται από ανάλογα έγγραφα, βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή. 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιθυμεί να προάγει τη 

διεπιστημονική έρευνα, στο μέτρο που αυτή μπορεί να συμβάλει στη γενικότερη 

πρόοδο των Επιστημών Υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργιών με Τμήματα 

άλλων Θετικών ή και θεωρητικών επιστημών, αλλά και στο βαθμό που επιτρέπεται 

από τις παρούσες δυνατότητες που διαθέτει για την υποστήριξη τέτοιου είδους 

έρευνας.  

 

Κατόπιν αυτού, μη κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων/Σχολών βιοϊατρικών επιστημών αλλά 

κάτοχοι ΔΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με 

τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις: 

 

ί. Το αντικείμενο της ΔΔ να είναι διεπιστημονικό και 

ii. Σημαντικό μέρος του αντικειμένου της ΔΔ να εμπίπτει αβίαστα στο πλαίσιο των 

Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης 

iii. Το πτυχίο και το ΔΜΣ του ενδιαφερομένου να παρουσιάζουν γνωστική συνάφεια 

με το άλλο μέρος του διεπιστημονικού αντικειμένου της ΔΔ και 

iv. Να υπάρχει στο Τμήμα μέλος ΔΕΠ με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να 

μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη μιας τέτοιας διδακτορικής διατριβής. 

ν. Τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής να προέρχονται από Τμήματα και να 

έχουν γνωστικό αντικείμενο, που είναι συναφή με εκείνο της ΔΔ. 

Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πτυχιούχων και δεν διαθέτουν 

ΔΜΣ, δεν έχουν, σε καμιά περίπτωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση 

ΔΔ. 
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1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.). Πριν από την υποβολή αίτησης εκπόνησης 

ΔΔ, ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με μέλος ΔΕΠ που, σύμφωνα με το ν. 

4485/2017, έχει δικαίωμα να είναι επιβλέπων καθηγητής, προκειμένου να 

προσδιοριστεί το θέμα της διατριβής, να συνταχθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο και να 

διασφαλιστούν οι πόροι και οι τεχνικές δυνατότητες εκπόνησης της διατριβής. Η 

αίτηση εκπόνησης ΔΔ συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο, προσυπογράφεται (βλ. 

1.4), και υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των πρώτων δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών κάθε δεύτερου μήνα, αρχής γενομένης από το 

Σεπτέμβριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και εκτός των ανωτέρω ημερομηνιών σε έκτακτες 

περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση προκήρυξης ερευνητικών προγραμμάτων ή 

διδακτορικών υποτροφιών με προθεσμίες λήξης που δεν καλύπτονται από τις 

ανωτέρω ημερομηνίες, και μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Η όλη διαδικασία της προπαρασκευής, εισήγησης και ανάθεσης των ΔΔ διεκ-

περαιώνεται μέσω διαδικασιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που ανήκει ο 

επιβλέπων, όπου δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής ενημερωτικής παρουσίασης του 

ερευνητικού πρωτοκόλλου. Αφού η Γραμματεία ελέγξει την τυπική πληρότητα των 

αιτήσεων, η ΕΠΔΣ εισηγείται για την αναγκαιότητα λήψης άδειας από την 

Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος. Η ΕΠΔΣ εξετάζει τις αντίστοιχες 

αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε 
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συνέντευξη. Προτείνεται  στην συνέντευξη του ΥΔ να παραβρίσκεται και ο 

επιβλέπων καθηγητής σαν παρατηρητής.  Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του 

Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους 

κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος 

επιβλέπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, εφόσον 

αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, 

τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της ΕΠΔΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την 

αίτηση του υποψηφίου και στην πρώτη περίπτωση ορίζει και την Τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ). Αποκλείονται από μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείς του 

ενδιαφερομένου. Η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τη Συνέλευση Θεωρείται 

και ως ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της ΔΔ. Τα ονόματα των υποψήφιων 

διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των 

εκπονούμενων ΔΔ και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των 

συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

1.5 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η αίτηση εκπόνησης ΔΔ συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο στα προβλεπόμενα 

έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Υποβάλλεται δε με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. 

 

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα: 

1.  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

2. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση αποφοίτων ξένων πανεπιστημίων 

συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία έγγραφα 

αναγνώρισης του πτυχίου. 

3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου 

4. Αντίγραφο Διπλώματος Μετα-πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Στην περίπτωση 

αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ξένων πανεπιστημίων 
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συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία έγγραφα 

αναγνώρισης του ΔΜΣ. 

5. Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ. 

6. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη 

μορφή. 

7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας. Αν δεν υπάρχει, 

βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή. 

8. Βιογραφικό σημείωμα. 

9. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή εργοδότες εκ των οποίων η 

μία ενθαρρύνεται να είναι από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια της 

μεταπτυχιακής διατριβής 

10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

11. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής – Ερευνητικό πρωτόκολλο με σύντομη 

περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα αναρτηθεί 

(βλέπε 1.6).  

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών και τον αποδέχεται. 

13. Αίτηση για χορήγηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αίτηση εκπόνησης ΔΔ συνοδεύεται από βεβαίωση του προτεινόμενου ως 

επιβλέποντα καθηγητή μέλους ΔΕΠ, στην οποία: 

i. Δηλώνονται τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή άλλων 
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Τμημάτων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων 

Ιδρυμάτων ή οι Κλινικές άλλων Φορέων που θα εμπλακούν, με οποιονδήποτε τρόπο, 

στην εκπόνηση της διατριβής. 

ii. Όταν το προτεινόμενο ως επιβλέπων καθηγητής μέλος ΔΕΠ δεν είναι ο ίδιος 

διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου, όπου θα εκπονηθεί η διατριβή, η 

βεβαίωση προ-συπογράφεται από τον αντίστοιχο Διευθυντή Ερευνητικού 

Εργαστηρίου. 

iii. Η βεβαίωση προσυπογράφεται, επίσης, από τους Διευθυντές των Ερευνητικών 

Εργαστηρίων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών 

lvστιτούτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Ιδρυμάτων ή οι Κλινικές άλλων 

Φορέων που ενδεχομένως θα συνεργαστούν άμεσα γιο την εκπόνηση της διατριβής, ή 

από τα οποία απλώς Θα συλλεγεί υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση 

της διατριβής, όπως δηλώνεται στη βεβαίωση. 

iv. Δηλώνεται η προέλευση του απαιτούμενου βιολογικού υλικού (ασθενείς και 

μάρτυρες, πειραματόζωα, μη εμπορικά διαθέσιμες κυτταρικές σειρές κ.ά.). 

ν. Δηλώνεται ον, από το ερευνητικό πρωτόκολλο κα σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανόνες της βιοϊατρικής έρευνας και με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

νομοθεσία, προβλέπεται άδεια της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του 

Τμήματος ή άλλου φορέα. 

vi. Δηλώνεται ότι υποχρεωτικά ο υποψήφιος Θα εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 

Μεθοδολογίας ‘Έρευνας το πρώτο εξάμηνο μετά την εισαγωγή του φοιτητή, στο 

οποίο Θα προσφέρεται το μάθημα. Η παρακολούθηση του μαθήματος 

πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διδάκτρων. 

vii. Βεβαιώνεται ότι έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι. 

viii. Βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας για τους σκοπούς 

της διατριβής. 

ix. Δηλώνεται αν η διατριβή θα εκπονηθεί στο Πλαίσιο κάποιου χρηματοδοτούμενου 

ερευνητικού προγράμματος. 

x. Δηλώνεται αν ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει υποτροφία για την εκπόνηση της 

διατριβής του. 
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1.6 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΠΔΔ-ΕΠ) 

 

Το ΠΔΔ-ΕΠ συντάσσεται σύμφωνα με τους διεθνώς κρατούντες κανόνες της έρευνας 

και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Το ΠΔΔ-ΕΠ 

μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα στην οποία γίνεται επίσης, η 

ανάπτυξη της διατριβής κατά την τελική αξιολόγηση και σε μία δεύτερη γλώσσα αν 

επιθυμεί ο υποψήφιος και το εγκρίνει η Συνέλευση. 

 

Η συγγραφή του ΠΔΔ-ΕΠ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η αξιολόγησή του να είναι 

εφικτή από μη αυστηρά εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιστήμονες. 

O τίτλος πρέπει να είναι σαφής και περιεκτικός, αλλά και αρκούντως γενικός, ώστε 

να επιδέχεται εξειδίκευσης σύμφωνα με αλλαγές που ενδεχομένως θα υπαγορευθούν 

από την πορεία υλοποίησης του ερευνητικού πρωτοκόλλου. Η καταγραφή της 

υπάρχουσας επί του θέματος γνώσης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε: 

 να τεκμηριώνεται με παράθεση των αντίστοιχων βιβλιογραφικών 

παραπομπών, 

 να απορρέουν αβίαστα τα επιστημονικά ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθεί 

η διατριβή. 

 

Η ερευνητική υπόθεση, οι γενικοί και οι τυχόν επιμέρους στόχοι του ερευνητικού 

πρωτοκόλλου πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια. Η 

μεθοδολογία έρευνας που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνηση της ερευνητικής 

υπόθεσης και την προσέγγιση των στόχων του πρωτοκόλλου, καθώς και οι 

στατιστικές μέθοδοι που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, πρέπει να παρουσιάζονται έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι πράγματι 

κατάλληλες γι’ αυτό το σκοπό και ότι μπορεί να οδηγήσουν σε έγκυρα 

συμπεράσματα.  

 

Ειδικότερα: 

 Αναγράφεται το είδος της έρευνας. 
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 Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές, που σχεδιάζεται 

να χρησιμοποιηθούν, είναι κατάλληλες για την κάλυψη των ερευνητικών 

στόχων. 

 Στα πειραματικά πρωτόκολλα, περιγράφονται οι τεχνικές που θα 

εφαρμοστούν και διευκρινίζεται ποιες από αυτές θα εφαρμόσει ο υποψήφιος 

και ποιες θα διενεργηθούν από άλλους και ποιους. 

 Η περιγραφή των τεχνικών πρέπει να είναι λεπτομερής (όργανα, υλικά, 

διαχείριση δειγμάτων, πειραματικά βήματα κ.ά.), ώστε να φαίνεται ότι ο 

υποψήφιος έχει διαπιστώσει και επιλύσει, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο 

τα σημαντικότερα προβλήματα, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας. 

 Το βιολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, περιγράφεται με ακρίβεια, καθώς 

και οι πηγές προέλευσής του. Αν απαιτείται από το είδος της έρευνας, 

παρατίθεται ανάλυση ισχύος (power analysis) και αιτιολογούνται τυχόν 

αναμενόμενες παρεκκλίσεις από το προβλεπόμενο μέγεθος του δείγματος. 

 Γίνεται ακριβής αναφορά των προβλέψεων της διεθνούς ερευνητικής 

πρακτικής και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες 

απορρέουν από τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού και την εφαρμογή 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πειραματόζωων 

θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση συμμετοχής 

ασθενών ή υγιών μαρτύρων από τους οποίους θα γίνει λήψη ή όχι βιολογικού 

υλικού ή θα συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές ή σε επιδημιολογικές μελέτες ή 

σε κάθε άλλου είδους έρευνα, θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη 

νομοθεσία. 

 Περιγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. συγκατάθεση) και τα αρμόδια 

επιστημονικά ή Κρατικά όργανα, από τα οποίους έχει ή πρόκειται να ζητηθεί 

η προβλεπόμενη άδεια. Στην αντίθετη περίπτωση αναγράφεται ρητά ότι δεν 

απαιτούνται ανάλογες ενέργειες. 

 Περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η σημασία τους, πιθανοί 

κίνδυνοι που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την προβλεπόμενη εξέλιξη του 

ερευνητικού πρωτοκόλλου, καθώς και οι εναλλακτικές προτάσεις που 

υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους. 

Στα «χρήσιμα έγγραφα» της ιστοσελίδας του τμήματος https://physio.uth.gr/ θα 

https://physio.uth.gr/
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βρείτε το προτεινόμενο προσχέδιο. 

 

 

1.7 ΓΛΩΣΣΑ 

 

Η αίτηση εκπόνησης και τα συνοδά έγγραφα, οι Εκθέσεις Προόδου και το τελικό 

κείμενο της διδακτορικής διατριβής συντάσσονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 

στην οποία γίνεται, επίσης, η ανάπτυξη της διατριβής κατά την τελική αξιολόγηση 

και σε μία δεύτερη γλώσσα αν επιθυμεί α υποψήφιος και το εγκρίνει η Συνέλευση. 

 

1.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υ.Δ.  

 

Για την απόκτηση του ΔΔ απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση των ακόλουθων 

ακαδημαϊκών υποχρεώσεων: 

 

 

Α) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Παρακολούθηση παρουσιάσεων ερευνητικών προτάσεων Διδακτορικών Διατριβών 

και υποστηρίξεων Διδακτορικών Διατριβών-ευρέως συναφών γνωστικών 

αντικειμένων άλλων υποψηφίων- μέχρι την ολοκλήρωση της ερευνητικής πρότασης ή 

υποστήριξης της ΔΔ του/της ΥΔ.  Τουλάχιστον τέσσερις (4) παρακολουθήσεις  

παρουσιάσεων ερευνητικών προτάσεων ΔΔ και υποστηρίξεων Διδακτορικών 

Διατριβών -ευρέως συναφών γνωστικών αντικειμένων άλλων υποψηφίων, σύμφωνα 

με απόφαση της συνέλευσης (απόσπασμα πρακτικού 40/2021). 

 

Β) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Τεκμηριωμένα προτείνονται από τον /την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και 

εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» του ΠΜΣ 

«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί 

μαθησιακή υποχρέωση για όλους τους/τις ΥΔ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν το 

έχουν καλύψει στο Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών τους. 
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 Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας με συμμετοχή στην προετοιμασία και παράδοση 

διαλέξεων ή/και εργαστηρίων προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Ανάθεση τουλάχιστον 4 ωρών /εξάμηνο για παράδοση διαλέξεων ή/και 

εργαστηρίων προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου με εισήγηση του 

επιβλέποντα καθηγητή στη Συνέλευση του Τμήματος , σύμφωνα με απόφαση της 

συνέλευσης (απόσπασμα πρακτικού 40/2021). 

 Ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της 

αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, που βεβαιώνεται εγγράφως 

από τον συνεργαζόμενο καθηγητή/τρια ή ερευνητή/τρια του ιδρύματος υποδοχής 

και την αναλυτική έκθεση του/της ΥΔ ή παρακολούθηση ενός επιπλέον 

μαθήματος από ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ή άλλα ΠΜΣ, ή 

Διδακτορικούς Κύκλους Σπουδών άλλων Σχολών, ή συμμετοχή σε δύο (2) 

ταχύρρυθμα σεμινάρια σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. 

 

Όλες οι μαθησιακές υποχρεώσεις προσδιορίζονται για κάθε ΥΔ ατομικά και 

περιγράφονται ρητώς στην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την αποδοχή 

του/της στον Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών και του/της κοινοποιούνται εγγράφως 

οπωσδήποτε κατά την εγγραφή του/της. Στην έγγραφη αυτή ενημέρωση ο/η ΥΔ 

ενημερώνεται. Επίσης, για πιθανή επικαιροποίηση των υποχρεώσεων αυτών κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης ΔΔ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/αυσας 

προς τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

 

Γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

Δύο (2) τουλάχιστον ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας της 

Διδακτορικής Διατριβής σε εθνικό ή διεθνές συνέδριο με κριτές όπου ο/η ΥΔ θα είναι 

πρώτος/η συγγραφέας. 

 

Δ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Δύο (2) τουλάχιστον πρωτότυπες ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις ολοκληρωμένων 
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άρθρων -από τα δεδομένα της εκπονούμενης ΔΔ- σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

αναγνωρισμένου κύρους, τα οποία περιλαμβάνονται σε έγκυρες βάσεις δεδομένων 

(π.χ Scopus, Medline κλπ) ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο (σε ένα περιοδικό 

τουλάχιστον με impact factor). Επισημαίνεται ότι ο/η ΥΔ θα πρέπει να είναι πρώτος/η 

συγγραφέας σε τουλάχιστον μία από τις δύο υποχρεωτικές επιστημονικές 

δημοσιεύσεις. 

 

Ε) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ/ΜΕΛΕΤΗ) 

 

 

1.9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

 

Κάθε επιβλέπων/ουσα στον Διδακτορικά Κύκλο Σπουδών θα πρέπει: 

α. Να εξαντλεί τις δυνατότητες καθοδήγησης - επίβλεψης και να δημιουργεί νέες 

σύμφωνα με τις δυνατότητες και τυχόν ελλείψεις του/της ΥΔ. 

β. Να σέβεται εμπράκτως και να προασπίζει, χωρίς όρους και διακρίσεις, την 

προσωπικότητα και τα δικαιώματα του/της φοιτητή/τριας. 

γ. Να διαφυλάσσει την αξία και το κύρος της επιστημονικής και ερευνητικής 

δεοντολογίας και να εφαρμόζει τους Κανόνες του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών. 

δ. Να διευρύνει και να ανανεώνει τις γνώσεις του για να είναι σε θέση να προσφέρει 

σύνθετη, διεπιστημονική και σύγχρονη γνώση και καθοδήγηση. 

ε. Να είναι προσιτός και συνεργάσιμος και να παρέχει τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

του για την επιτυχή πορεία των φοιτητών στις σπουδές τους. 

στ. Σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή να οργανώνει τις εκπαιδευτικές 

υποχρεώσεις του/της ΥΔ για κάθε εξάμηνο και συνολικά. 

ζ. Να οργανώνει συζήτηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών, με 

στόχο την εποικοδομητική ανατροφοδότηση και τη μεγιστοποίηση της μάθησης. 

η. Να χρησιμοποιεί τόσο την αυτοαξιολόγηση όσο και την ετερο-αξιολόγηση των 

φοιτητών, με στόχο την καλλιέργεια της αντι-κειμενικότητας και της υπευθυνότητας. 

 

Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια: 

α. Συμβάλλει ουσιαστικά στην επιλογή του θέματος της ΔΔ και έχει την ευθύνη της 

διατύπωσης του οριστικού τίτλου της έρευνας για κάθε έναν από τους διδακτορικούς 

φοιτητές. 
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β. Καθοδηγεί την Οργάνωση της ερευνητικής πρότασης με στόχο την τεκμηρίωση και 

την εύστοχη παρουσίασή της. 

γ. Επιβλέπει την υλοποίηση της σχεδιασθείσας έρευνας ανεξάρτητα από τον 

υπόλοιπο φόρτο εργασίας του. 

δ. Ενημερώνει τη Συνέλευση του Τμήματος σε Περίπτωση που αδυνατεί να αναλάβει 

ή να συνεχίσει την επίβλεψη ενός διδακτορικού φοιτητή/τριας. 

ε. Επιβλέπει έως Πέντε (5) το πολύ διδακτορικούς φοιτητές πέραν αυτών που έχουν 

ήδη ολοκληρώσει την υποστήριξη της διατριβής ενώπιον της επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής και εκκρεμεί η αποφοίτησή τους. 

 

 

1.10 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι από τρία (3) 

πλήρη ημερολογιακά έτη (ελάχιστη διάρκεια) από την ημερομηνία ορισμού της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έως και πέντε (5) ημερολογιακά έτη, η οποία 

μπορεί να διαρκέσει έως και επτά (7) ημερολογιακά έτη (μέγιστη διάρκεια). 

Η μέγιστη χρονική διάρκεια προβλέπεται από τις ανάγκες του εκάστοτε ερευνητικού 

πρωτοκόλλου και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση 

της ΕΠΔΣ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερολογιακών ετών, μετά από τεκμηριωμένη 

πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εισήγηση της ΕΠΔΣ και έγκριση 

της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Χρήση του δικαιώματος παράτασης του μέγιστου χρόνου εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει για λόγους απρόβλεπτων προβλημάτων που 

ενδέχεται να προκύψουν κατά την ερευνητική διαδικασία και τα οποία περιγράφονται 

στην αντίστοιχη Έκθεση Προόδου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, παρ. 8 του 

Κανονισμού. 

Διακοπή της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του 

υποψηφίου ή μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του επιβλέποντα καθηγητή 

στην ΕΠΔΣ και εισήγηση της τελευταίας προς τη Συνέλευση. 

Η παραβίαση εκ μέρους του υποψήφιου διδάκτορα των καθιερωμένων αρχών της 

εμπιστευτικότητας, αναφορικά μετην Πνευματική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου, στην 
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οποία εκπονεί τη διατριβή του, αποτελεί σοβαρό λόγο αυτοδίκαιης διακοπής της 

διατριβής του. 

 

 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

2.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ  

 

Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής συντάσσεται, σύμφωνα με τους κρατούντες 

επιστημονικούς κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους απαδελτίωσης, η διατριβή 

συνοδεύεται από περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά τουλάχιστον 400 λέξεων η 

καθεμιά. 

 

Στη σελίδα του τίτλου του τελικού ανατύπου προτάσσονται οι ονομασίες και τα 

εμβλήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας και του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθώς και η ονομασία του ή των Ερευνητικών 

Εργαστηρίων όπου έγινε η εκπόνησή της. 

 

Σε ξεχωριστή σελίδα επίσης, αναγράφεται: «Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής 

από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 202, παράγραφος 2 του ν. 5343/1 932)». 
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Στο τελικό κείμενο προτάσσονται τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών της 

Τριμελούς και της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και βραχύ βιογραφικό 

σημείωμα του υποψήφιου διδάκτορος, με αναφορά τυχόν ανακοινώσεων και 

δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων της διατριβής. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

δημοσιεύσεις ή έχουν γίνει δεκτά άρθρα για δημοσίευση, θα συμπεριλαμβάνονται σε 

τελικό κείμενο, ως παράρτημα. Για τις εντός κειμένου αναφορές και τη σύνταξη της 

βιβλιογραφίας ακολουθείται το σύστημα ΑΡΑ 6th. 

 

 

2.2 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη ΔΕΠ Α’ βαθμίδας, 

αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές A’, B’ ή Γ’ 

βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 1 3Α του ν. 4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 

Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 

4485/2017. 

 

Η επίβλεψη διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ερευνητή προϋποθέτει 

αιτιολογημένη τεκμηρίωση και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σε Καμία 

περίπτωση δεν υποδηλώνει συνεπίβλεψη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 17 του 

Κανονισμού Διδακτορικού Σπουδών. 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση της ΕΠΔΣ αναθέτει στον 

προτεινόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει 

τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει 

την εκπόνηση και συγγραφή της. 

 

Στην Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ Α’ 

βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές 

αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων A’, B’ ή Γ’ από ερευνητικά 
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κέντρα του άρθρου 13Α του v.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 

Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της 

αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση ΔΔ. 

Στη συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις 

πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος. 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει 

χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, μετά 

από πρόταση της ΕΠΔΣ, εκτιμώντας τις περιστάσεις και ύστερα από αίτηση του 

υποψήφιου διδάκτορα, τη γνώμη των άλλων δύο μελών της τριμελούς καθώς και τη 

γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, αποφασίζει είτε να αναθέσει την επίβλεψη 

της διδακτορικής διατριβής στον προτεινόμενο επιβλέποντα ή σε κάποιο από τα δύο 

άλλα μέλη της τριμελούς, 

 

Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, 

συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, 

και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η 

εκπόνηση της διατριβής. 

 

 

2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση της εκπόνησης της ΔΔ και την καθοδήγηση του υποψηφίου 

είναι υπεύθυνοι ο επιβλέπων καθηγητής και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 

Από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλεται ετήσια έκθεση προόδου (Ιη, 

2η, 3η κ.λπ.), στην ΕΠΔΣ, η οποία και τις ελέγχει. Στο τέλος του α΄ έτους  γίνεται 

ανοικτή παρουσίαση του τελικού πρωτοκόλλου της διδακτορικής διατριβής. Η 

έκθεση κοινοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με την εισήγηση της 

ΕΠΣΔ. Αν σε χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τη παρέλευση του έτους και μετά 

από έγκαιρη προειδοποίηση από τη Γραμματεία, δεν κατατεθεί έκθεση προόδου η 

συνέχιση ή η διακοπή της διδακτορικής διατριβής έρχεται από την ΕΠΔΣ ως θέμα 
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προς συζήτηση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Οι Εκθέσεις Προόδου πρέπει να είναι τρεις (3), εφόσον η διδακτορική διατριβή 

ολοκληρωθεί εντός του αντιστοίχως προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου. Σε 

περίπτωση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της διατριβής, συνεχίζουν να 

υποβάλλονται ετήσιες Εκθέσεις Προόδου. 

 

Οι Εκθέσεις Προόδου κατατίθενται στη Γραμματεία εντός έξι (6) το πολύ μηνών από 

την πάροδο έτους από την έγκριση της αίτησης εκπόνησης της διατριβής από τη 

Συνέλευση, η πρώτη, και από την ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης 

Έκθεσης, οι επόμενες. Τυχόν χρήση αυτού του δικαιώματος, σε καμιά περίπτωση, δεν 

συνεπάγεται παράταση του χρόνου εκπόνησης της διατριβής ούτε μείωση του 

αριθμού των Εκθέσεων Προόδου, όπως αυτός ορίζεται στην προηγούμενη 

παράγραφο 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να 

τηρεί αρχείο της διατριβής του, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκπόνησή της 

(π.χ. Πρωτόκολλα εργαστηριακών μεθόδων, αρχείο πειραμάτων, φάκελοι 

αποτελεσμάτων, έγγραφα συγκατάθεσης ασθενών, άδειες επιτροπών δεοντολογίας 

κ.λπ.), το οποίο να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Συνέλευσης ή 

οποιουδήποτε άλλου αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για τον έλεγχο της καλής 

ερευνητικής πρακτικής, επιστημονικού ή κρατικού φορέα. Όλα τα παραπάνω 

έγγραφα αποτελούν περιουσία του Εργαστηρίου, στο οποίο εκπονείται η διατριβή. 

 

Οι Εκθέσεις Προόδου των διδακτορικών διατριβών συνυπογράφονται από όλα τα 

μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και υποβάλλονται ανά ένα ημερολογιακό έτος μετά 

από την έγκριση της αίτησης του υποψηφίου από τη Συνέλευση. Στην Έκθεση 

Προόδου περιγράφεται αναλυτικά το έργο που παρήγαγε ο υποψήφιος κατά το 

διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του από τη 

Συνέλευση ή υποβολής της προηγούμενης Έκθεσης.  

 

Ειδικότερα: 

ί. Καταγράφεται η αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμοτήτων που είχαν δηλωθεί στην αίτηση 

εκπόνησης της διατριβής, όπως π.χ. η αντιμετώπιση θεμάτων ηθικής και 

δεοντολογίας με την εξασφάλιση των αντίστοιχων αδειών χρήσης βιολογικού υλικού, 

αλλαγή των μαθημάτων ΠΜΣ που είχαν δηλώσει ότι Θα παρακολουθήσουν οι μη 
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κάτοχοι ΔΜΣ κ.ά. 

ii. Αναφέρεται η τήρηση του ερευνητικού πρωτοκόλλου. Τυχόν παρεκκλίσεις που 

υπαγορεύθηκαν από προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί, από ασυμφωνία των 

αποτελεσμάτων σε σχέση μετα αναμενόμενα, από εξελίξεις του θέματος που 

δημοσιεύθηκαν εν τω μεταξύ ή από άλλους λόγους, αιτιολογούνται ανάλογα και 

περιγράφονται οι συνέπειές τους στην εξέλιξη της έρευνας. 

iii. Γίνεται συνοπτική περιγραφή των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων και 

συνυποβάλλονται τυχόν ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις. 

iv. Αναφέρονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως 

συμμετείχε ο υποψήφιος, στο πλαίσιο του αντικειμένου της διατριβής του. 

ν. Αναφέρεται η απόδοσή του σε εκπαιδευτικό έργο που τυχόν τού έχει ανατεθεί. 

vi. Αναφέρεται η πρόοδος της συγγραφής της διατριβής. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, προκύψουν 

απρόβλεπτα προβλήματα της ερευνητικής διαδικασίας, τα οποία καθιστούν αδύνατη 

την ολοκλήρωσή της εντός του μέγιστου χρόνου εκπόνησης, όπως καθορίζεται από 

τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, στην αντίστοιχη Έκθεση Προόδου 

δηλώνεται ο προβλεπόμενος χρόνος παράτασης της εκπόνησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 10, παρ. 2. 

Στην τελευταία Έκθεση Προόδου: 

ί. Όπου κριθεί σκόπιμο εξειδικεύεται ο οριστικός τίτλος της ΔΔ στο πλαίσιο του 

τίτλου που είχε προσδιοριστεί στην αίτηση εκπόνησης και στο ερευνητικό 

πρωτόκολλο, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Κανονισμού Σπουδών. Η 

εξειδίκευση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη να 

προσδιορίσει αν είναι εξειδίκευση ή αλλαγή θέματος, μετά από εισήγηση της ΕΠΔΣ.  

ii. Δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει το ερευνητικό μέρος της ΔΔ. 

 

 

2.4 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής κατά τη διάρκεια της εκπόνησής 

της, υπό την έννοια της αλλαγής του ερευνητικού αντικειμένου, μπορεί να γίνει 

μόνον εφόσον η εκπόνησή της αναλαμβάνεται από την ίδια Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή και μετά από κοινή αίτηση των μελών της και του υποψηφίου προς τη 
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Συνέλευση. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται μόνον 

εφάπαξ για κάθε συγκεκριμένο υποψήφιο και μόνο σε εξαιρετικές και σαφώς 

αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

 

Η αίτηση αλλαγής του θέματος της ΔΔ συνοδεύεται από νέο ερευνητικό πρωτόκολλο 

και ακολουθείται η ίδια διαδικασία ως επί της πρώτης κατάθεσης της αίτησης. Η 

έγκριση της αίτησης συνεπάγεται επανέναρξη του χρόνου διάρκειας της διατριβής. 

Εκτός από τα προβλεπόμενα του άρθρου 7, που αφορούν τον επιβλέποντα, η 

Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, ον αυτό εκλείψει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ (πλην 

της περίπτωσης συνταξιοδότησης) ή αιτιολογημένα αδυνατεί να τελέσει τα 

καθήκοντά του. 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

 

Το άρθρο 41 του ν. 4485/2017 εξειδικεύεται ως ακολούθως: 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια 

υποστήριξη και την αξιολόγησή της.  

 

Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, 

συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, προτείνει την επταμελή εξεταστική 

επιτροπή και την υποβάλλει διαμέσου της ΕΠΔΣ στη Συνέλευση του Τμήματος 

ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της 

διδακτορικής διατριβής. Βασική προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης είναι και ο 

έλεγχος για τυχόν λογοκλοπή, ο οποίος θα πρέπει να διενεργείται με ευθύνη του 

Ιδρύματος. Η αντίστοιχη αναφορά του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε 

υποβάλλεται στη Γραμματεία και περιλαμβάνεται στο φάκελο του υποψηφίου και 

αξιολογείται ανάλογα από την τριμελή και την επταμελή επιτροπή. 

 

Προϋπόθεση για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αποτελεί η 

δημοσίευση ή η αποδοχή για δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της διατριβής ως 

πρωτότυπων ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού 

Διδακτορικών Σπουδών. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής- εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, 

τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΠΔΣ, 

αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 7 του 

κανονισμού- καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που επίσης πληρούν τα κριτήρια. 

Αποκλείονται από τη σύστασή της μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείς του 

υποψηφίου. 

 

Μετά τη συγγραφή του κειμένου της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος 

διδάκτορας υποχρεούται να την αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία οφείλουν να προβούν σε σχόλια και 

παρατηρήσεις. Ο υποψήφιος διδάκτορας αφού ενσωματώσει όλα τα σχόλια και τις 
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παρατηρήσεις των μελών της Τριμελούς την αποστέλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη 

μορφή σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία οφείλουν 

εντός τριάντα (30) ημερών να αποστείλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. Η 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται για την τελική αξιολόγηση και την 

κρίση του υποψήφιου διδάκτορα, μετά από πρόσκληση του επιβλέποντα καθηγητή, 

εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ορισμού της. 

 

 

 

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα σε 

ημερομηνία όπως ορίζεται στην παρ. 8 του Κανονισμού Σπουδών. Η διαδικασία της 

δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική Παρουσία των τεσσάρων (4) 

τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να 

συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.  

 

Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει 

την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη 

συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με 

πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της 

τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την 

παρ. 5, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
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Με το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» βαθμολογούνται μόνο διατριβές, τα αποτελέσματα των 

οποίων, κατά το χρόνο της αξιολόγησης, έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτά για 

δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, που περιλαμβάνονται σε διεθνείς 

καταλόγους. Η επταμελής επιτροπή ενθαρρύνεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν 

άλλες δημοσιεύσεις και το βαθμό συντελεστή βαρύτητας του περιοδικού που έγινε η 

δημοσίευση. Μετά την ανάπτυξη, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει 

Πρακτικό Τελικής Αξιολόγησης που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της. 

 

Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής που ενδεχομένως θα υποδείξουν 

διορθώσεις στο τελικό κείμενο, με βάση την παρουσίαση, μπορεί να επιφυλαχθούν 

αναφορικά με την υπογραφή του Πρακτικού και να υπογράψουν, αφού ο υποψήφιος 

ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις υποδείξεις τους. Την ευθύνη διεκπεραίωσης αυτής 

της διαδικασίας έχει ο επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος και καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος το πλήρως υπογεγραμμένο Πρακτικό.
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 ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

 

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα αναγόρευσης αφού κατατεθεί στη Γραμματεία του 

Τμήματος το Πρακτικό Τελικής Αξιολόγησης με θετική κρίση της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής (όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 Κανονισμού Σπουδών). 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν: 

 τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη μορφή (ένα για το αρχείο της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου, ένα για το αρχείο του Τμήματος και ένα για το Εθνικό Κέντρα 

Τεκμηρίωσης) και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (ένα για το αρχείο της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και ένα για το αρχείο του Τμήματος). 

 βεβαίωση κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στη Βιβλιοθήκη και βεβαίωση 

μη οφειλής βιβλίου ή άλλου υλικού στη Βιβλιοθήκη (χορηγούνται από τη 

Βιβλιοθήκη). 

 

Ο υποψήφιος διδάκτορος με δική του ευθύνη οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τη 

διατριβή του στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
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 ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

Τα Τμήματα ΑΕΙ συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 

13Α του v.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών Κέντρων της 

Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών, για την εκπόνηση ΔΔ με συνεπίβλεψη. 

Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της ΔΔ αναλαμβάνει ένα 

από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο 

‘Ιδρυμα/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 ΔΔ, από την επιλογή του υποψήφιου 

διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου’ καθώς και η χορήγηση 

ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, 

προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας’ που καταρτίζεται από τα 

συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα 

συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 

Κάθε θέμα σχετικά με την συνεπίβλεψη ΔΔ με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα 

ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής, θα καθορίζεται με τις εκάστοτε 

Υπουργικές Αποφάσεις. 
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 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της 

ΔΔ είναι ο/η Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια που διεξήγαγε την έρευνα και συνέγραψε 

τη ΔΔ, ο/η οποίος/α και υπογράφει σχετικό έντυπο υποβολής. 

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως 

προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της ΔΔ, ανήκουν τόσο στον/στην 

διδάκτορα όσο και στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια ή και σε άλλους συν-

ερευνητές/τριες που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της ΔΔ, λόγω 

της συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας, ανήκουν αποκλειστικά στον επιστημονικό 

υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή/και σε άλλους συν-ερευνητές, σύμφωνα με 

τον βαθμό και την ουσιαστικότητα της συμμετοχής ενός εκάστου εξ’ αυτών στην εν 

λόγω επιστημονική έρευνα. Για τα θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σχετική 

σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, στην οποία θα 

πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια τόσο η συν ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης 

της έρευνας όσο και η συμμετοχή των μερών (ερευνητών, εργαστηρίων) στα διακριτά 

στάδια της έρευνας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
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