
Stgπatυ~e Not

2 O~?Τ~3F

302k,
Τγροgra3ο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ό Αυγούστου 2019 Αρ. Φύλλου 3126

Π Ε ΕΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ι Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμή

ματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2 Μετονομασία της Κλινικής Γναθοττροσωπικής
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί
ας σε Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής και τροποποίηση του εσωτερικού
κανονισμού της.

ΑΠΟΦΑΣ8Σ

Αριθμ. 18348/19/ΓΠ (1)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμή
ματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του v.4485/2017

(ΦΕΚ 114/4-8-201 7, Α’), σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας,, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του v.4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α’), σύμφωνα με τις οποίες «Τα
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την απόφασή της Προσωρινής Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην αρ. 4/11-6-2019 συ
νεδρίασή της.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικά

1. 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 υπο
ψηφίων διδακτόρων ώστε να συνεισφέρουν ουσιαστικά
στην προαγωγή καίριων γνωστικών περιοχών μέσω της
πρωτοτυπίας και της καινοτομίας.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που εγκρίθηκε από την
συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθερα
πείας με αριθμ. 4/11-6-2019 εξειδικεύει τα προβλεπόμε
να από το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), με βάση τις
ιδιαίτερες συνθήκες του συγκεκριμένου ερευνητικού
χώρου και τους στόχους ποιότητας του Τμήματος.

3. Αρμόδιο όργανο για την τήρηση του νόμου καιτων
Κανονισμών που διέπουν την εκπόνηση των διδακτορι
κών διατριβών, καθώς και των οποιωνδήποτε θεμάτων
ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης
συγκεκριμένων διδακτορικών διατριβών, είναι η Συνέ
λευση του Τμήματος, η οποία συνέρχεται σε τακτικές
συνεδριάσεις, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που
προσδιορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Συγκεκριμένα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακό
λουθες αρμοδιότητες:

. Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.).

• Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών Διατριβών
(Δ.Δ.) της πρόσκλησης.

. Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές μελών ΔΕΠ του Τμή
ματος την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά διδακτο
ρική διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή
Αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα
έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε συνεντεύξεις kαι

37537



37538 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3126/06.08.2019

υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή
μη των υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος.

. Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των
εξεταστικών επιτροπών.

. Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψή
φιων Διδακτόρων.

. Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.

. Ορίζει τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Διδακτο
ρικών Σπουδών (ΕΠΔΣ) από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, η
οποία ελέγχει τις τυπικές υποχρεώσεις των ΥΔ, όπως αυ
τές ορίζονται στο άρΘρο 14 του παρόντος Κανονισμού.

. ΔιευΘετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
παρόντος Κανονισμού.

4. Εισηγητής των Θεμάτων των τακτικών ή και τυχόν
έκτακτων συνεδριάσεων της Συνέλευσης και αρμόδιος
για την παρακολούθηση των Θεμάτων που έχουν σχέση
με τις διδακτορικές διατριβές ορίζεται από την Συνέλευ
ση του Τμήματος η Επιτροπή Παρακολούθησης Διδακτο
ρικών Σπουδών (ΕΠΔΣ) η οποία αποτελείται από τρία (3)
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία έχουν επιδείξει διεθνώς
αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Συνεργάζεται μετους
επιβλέποντες καθηγητές και τα λοιπά μέλη της συμβου
λευτικής επιτροπής και, δια μέσου της Γραμματείας, ειση
γείται τα Θέματα αυτών στη Γ.Σ. Επίσης, η ΕΠΔΣ ελέγχει
τις τυπικές υποχρεώσεις των ΥΔ, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

5. Η Γραμματεία Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών εί
ναι η Γραμματεία του Τμήματος, η οποία αναλαμβάνει
τα Θέματα που αφορούν στην εγγραφή, φοίτηση και
αποφοίτηοη των διδακτορικών φοιτητών. Δέχεται τα
αιτήματα των επιβλεπόντων καθηγητών/τριών και των
φοιτητών/τριών του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών.
Διαμορφώνει το ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριο
τήτων. Συνεργάζεται μετην Τεχνική Υποστήριξη για την
εύρυθμη λειτουργία της παρουσίασης των σεμιναρίων,
των προτάσεων και της υποστήριξης των Διδακτορικών
Διατριβών. Εχει τον συντονισμό και την κατάρτιση του
ωρολογίου προγράμματος παρουσίασης των σεμινα
ρίων, των προτάσεων και της υποστήριξης των Διδα
κτορικών Διατριβών. Ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλα τα μέλη του Διδακτορικού Κύκλου
(καθηγητές και διδακτορικούς φοιτητές) γιατο πρόγραμ
μα παρουσιάσεων και υποστηρίξεων μετά από συνερ
γασία με τη Γραμματεία των ΠΜΣ.

6. Η αίτηση εκτιόνησης και τα συνοδά έγγραφα, σι Εκ
θέσεις Προόδου και το τελικό κείμενο της διδακτορικής
διατριβής συντάσσονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσ
σα 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.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 4485/2017 εξειδικεύεται
ως ακολούθως:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση δι
δακτορικής διατριβής έχουν όσοι πληρούν τα κάτωθι:

ί. α. Είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Φυσικοθεραπείας
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής ή

β. Είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων/Σχολών βιοΙατρι
κών επιστημών και

ii. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) το γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στο
ευρύτερο πλαίσιο των βιοΙατρικών επιστημών και

ίί. Διαθέτουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η
οποία, εφόσον δεν πιστοποιείται από ανάλογα έγγραφα,
βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή.

2. 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 αυ
τού, μη κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων/Σχολών βιοΙατρικών
επιστημών αλλά κάτοχοι ΔΜΣ μπορούν να υποβάλουν
αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με τις ακό
λουθες όμως προϋποθέσεις:

ί. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής να είναι
διεπιστημονικό και

ii. Σημαντικό μέροςτου αντικειμένου της διδακτορικής
διατριβής να εμπίπτει αβίαστα στο πλαίσιο των Επιστη
μών Υγείας και Αποκατάστασης

iii. Το πτυχίο και το ΔΜΣ του ενδιαφερομένου να πα
ρουσιάζουν γνωστική συνάφεια με το άλλο μέρος του
διεπιστη μονικού αντικειμένου της διδακτορικής διατρι
βής και

iv. Να υπάρχει στο Τμήμα μέλος ΔΕΠ με ανάλογο γνω
στικό αντικείμενο, ώστε να μπορεί να αναλάβει την επί
βλεψη μιας τέτοιας διδακτορικής διατριβής.

ν. Τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής να
προέρχονται από Τμήματα και να έχουν γνωστικό αντι
κείμενο, που είναι συναφή με εκείνο της διδακτορικής
διατριβής.

Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
πτυχιούχων και δεν διαθέτουν ΔΜΣ, δεν έχουν, σε καμιά
περίπτωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπό
νηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3
Διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης
αίτησης εκπόνησης διδακταρικής διατριβής

1. Πριν από την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδα
κτορικής διατριβής, ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται
με μέλος ΔΕΠ που, σύμφωνα με το ν. 4485/2017, έχει
δικαίωμα να είναι επιβλέπων καθηγητής, προκειμένου
να προσδιοριστεί τοΘέμα της διατριβής, να συνταχθεί το
ερευνητικό πρωτόκολλο και να διασφαλιστούν σι πόροι
και οι τεχνικές δυνατότητες εκπόνησης της διατριβής.

2. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συ
ντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο, προσυπογράφεται
όπως προβλέπεται στο παρακάτω άρθρα 4, και υποβάλ
λεται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των πρώτων
δέκα (10) εργάσιμων ημερών κάθε δεύτερου μήνα, αρ
χής γενομένης από το Σεπτέμβριο.
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3. Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και εκτόςτων ανω
τέρω 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.

4. Η όλη διαδικασία της προπαρασκευής, εισήγησης
και ανάθεσης των διδακτορικών διατριβών διεκπεραιώ
νεται μέσω διαδικασιών του Τμήματος ΦυσικοΘεραπείας
που ανήκει ο επιβλέπων, όπου δίνεται η δυνατότητα προ
αιρετικής ενημερωτικής παρουσίασης του ερευνητικού
πρωτοκόλλου.

5. Αφού η Γραμματεία ελέγξει την τυπική πληρότητα
των αιτήσεων, η ΕΠΔΣ εισηγείται για την αναγκαιότητα
λήψης άδειας από την Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολο
γίας του Τμήματος.

6. Η ΕΠΔΣ εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συ
νυττοβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους
σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του
Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφο
νται σι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει
ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμε
νος επιβλέπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος
κανονισμού, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον
υποψήφιο.

7. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη
του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το
υπόμνημα της ΕΠΔΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιο
λογημένα την αίτηση του υποψηφίου και στην Πρώτη
περίπτωση ορίζει και την Τριμελή Συμβουλευτική Επι
τροπή (ΤΣΕ).

8. Αποκλείονται από μέλη της Τριμελούς Συμβουλευ
τικής Επιτροπής μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείς
του ενδιαφερομένου.

9. Η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης απότη Συνέλευ
ση Θεωρείται και ως ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής.

10. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των
επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, σι τίτλοι των
εκπονσύμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη
περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευ
τικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4
Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

1. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συ
ντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο στα προβλεπόμενα
έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του Τμήμα
τος. Υποβάλλεται δε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα ακό
λουθα:

ί. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δι
αβατηρίου.

ii. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση αποφοίτων ξέ
νων πανεπιστημίων συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα
από την ελληνική νομοθεσία έγγραφα αναγνώρισης του
πτυχίου.

iii. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
iv. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

(ΔΜΣ). Στην περίπτωση αποφοίτων Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών ξένων πανεπιστημίων συνυ
ποβόλλονται τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομο
θεσία έγγραφα αναγνώρισης του ΔΜΣ.

ν. Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ.
vi, Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας

σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
vii. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσ

σας. Αν δεν υπάρχει, βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή.
viii. Βιογραφικό σημείωμα.
ix. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ερ

γοδότες εκ των οποίων η μία ενθαρρύνεται να είναι από
τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια της μεταπτυ
χιακής διατριβής

χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
xi. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - Ερευνητικό

πρωτόκολλο με σύντομη περίληψη στην ελληνική και
ατην αγγλική γλώσσα, η οποία Θα αναρτηθεί.

xii. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του παρό
ντος κανονισμού και τον αποδέχεται.

xiii. Αίτηση για χορήγηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
3. Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διοτριβής συνο

δεύεται από βεβαίωση του προτεινόμενου ως επιβλέπο
ντα καθηγητή μέλους ΔΕΠ, στην οποία:

i. Δηλώνονται τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήμα
τος Φυσικοθεραπείας ή άλλωνΤμημάτων ή Ερευνητικών
Ινστιτούτωντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Ιδρυ
μάτων ή σι Κλινικές άλλων Φορέων που Θα εμπλοκούν,
με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκπόνηση της διατριβής.

ii. ‘Οταν το προτεινόμενο ως επιβλέπων καθηγητής μέ
λος ΔΕΠ δεν είναι ο ίδιος διευθυντής του Ερευνητικού
Εργαστηρίου, όπου Θα εκπονηθεί η διατριβή, η βεβαί
ωση προσυπογράφεται από τον αντίστοιχο Διευθυντή
Ερευνητικού Εργαστηρίου.

iii. Η βεβαίωση προσυπογράφεται, επίσης, από τους Δι
ευθυντές των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών lv
στιτούτωντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Ιδρυ
μάτων ή σι Κλινικές άλλων Φορέων που ενδεχομένως Θα
συνεργαστούν άμεσα γιο την εκπόνηση της διατριβής,
ή από τα οποία απλώς Θα συλλεγεί υλικό που Θα χρη
σιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση της διατριβής, όπως
δηλώνεται στη βεβαίωση.

iv. Δηλώνεται η προέλευση του απαιτούμενου βιολο
γικού υλικού (ασθενείς και μάρτυρες, πειραματόζωα, μη
εμπορικά διαθέσιμες κυπαρικές σειρές κ.ά.).

ν. Δηλώνεται ον, από το ερευνητικό πρωτόκολλο και
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της βιοϊατρικής έρευ
νας και μετην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομο
θεσία, προβλέπεται άδεια της Εσωτερικής Επιτροπής
Δεοντολογίας του Τμήματος ή άλλου φορέα.

vi. Δηλώνεται ότι υποχρεωτικά ο υποψήφιος Θα εξε
ταστεί επιτυχώς στο μάθημα Μεθοδολογίας ‘Ερευνας
το πρώτο εξάμηνο μετά την εισαγωγή του φοιτητή, στο
οποίο Θα προσφέρεται το μάθημα. Η παρακολούθηση
του μαθήματος πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή
διδάκτρων.
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vii. Βεβαιώνεται ότι έχουν διασφαλιστεi σι απαιτούμε
νοι 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 προγράμ
ματος.

χ. Δηλώνεται αν 0 υποψήφιος έχει εξασφαλiσει υπο
τροφία για την εκπόνηση της διατριβής του.

Άρθρο 5
Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής -

Ερευνητικό πρωτόκολλο (ΠΔΔ-ΕΠ)
Ι .Το ΠΔΔ-ΕΠ συντάσσεται σύμφωνα με τους διεθνώς

κρατούντες κανόνες της έρευνας και τον Κώδικα Δεο
ντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εκπόνησης διδακτο
ρικής διατριβής.

2. 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 εγκρί
νει η Συνέλευση.

3. Η συγγραφή του ΠΔΔ-ΕΠ πρέπει να είναι τέτοια,
ώστε η αξιολόγησή του να είναι εφικτή από μη αυστη
ρά εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο επι
στή μονες.

4.0 τίτλος πρέπει να είναι σαφής και περιεκτικός, αλλά
και αρκούντως γενικός, ώστε να επιδέχεται εξειδίκευ
σης σύμφωνα με αλλαγές που ενδεχομένως Θα υπαγο
ρευθούν από την πορεία υλοποίησης του ερευνητικού
πρωτοκόλλου.

5. Η καταγραφή της υπάρχουσας επί του θέματος γνώ
σης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:

ί. να τεκμηριώνεται με παράθεση των αντίστοιχων βι
βλιογραφικών παραπομπών,

ίί. να απορρέουν αβίαστα τα επιστημονικά ερωτήματα’
μετα οποία Θα ασχοληθεί η διατριβή.

6. Η ερευνητική υπόθεση’ σι γενικοί και οι τυχόν επι
μέρους στόχοι του ερευνητικού πρωτοκόλλου πρέπει να
παρουσιάζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια.

7. Η μεθοδολογία έρευνας που Θα ακολουθηθεί για
τη διερεύνηση της ερευνητικής υπόθεσης και την προ
σέγγιση των στόχων του πρωτοκόλλου, καθώς και σι
στατιστικές μέθοδοι που προβλέπεται να χρησιμοποι
ηθούν για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πρέπει να
παρουσιάζονται έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι πράγματι
κατάλληλες γι’αυτό το σκοπό και ότι μπορεί να οδηγή
σουν σε έγκυρα συμπεράσματα. Ειδικότερα:

. Αναγράφεται το είδος της έρευνας.
ίί. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι σι μέθοδοι και οι

τεχνικές, που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν, είναι
κατάλληλες για την κάλυψη των ερευνητικών στόχων.

ίίί. Στα πειραματικά πρωτόκολλα, περιγράφονται σι
τεχνικές που Θα εφαρμοστούν και διευκρινίζεται ποιες
από αυτές θα εφαρμόσει ο υποψήφιος και ποιες Θα διε
νεργηθούν από άλλους και Ποιους.

iv, Η περιγραφή των τεχνικών πρέπει να είναι λεπτομε
ρής (όργανα, υλικά, διαχείριση δειγμάτων, πειραματικά

βήματα κ.ά.), ώστε να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει δι
απιστώσει και επιλύσει, σε θεωρητικό τουλάχιστον επί
πεδο’ τα σημαντικότερα προβλήματα, που ενδέχεται να
αντιμετωπίσει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

8. Το βιολογικό υλικό που Θα χρησιμοποιηθεί, περι
γράφεται με ακρίβεια, καθώς και σι πηγές προέλευσής
του. Αν οποιτεiται από το είδος της έρευνας, παρατίθεται
ανάλυση ισχύος (power analysis) και αιτιολογούνται τυ
χόν αναμενόμενες παρεκκλίσεις από το προβλεπόμενο
μέγεθος του δείγματος.

9. 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.

10. Σε περίπτωση χρησιμοποiησηςπειραματόζωων Θα
πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία.

ΙΙ. Σε περίπτωση συμμετοχής ασθενών ή υγιών μαρ
τύρων από τους οποίους Θα γίνει λήψη ή όχι βιολογικού
υλικού ή Θα συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές ή σε επιδη
μιολογικές μελέτες ή σε κάθε άλλου είδους έρευνα, Θα
Πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία.

12. Περιγράφονται σι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ.
συγκατάθεση) και τα αρμόδια επιστημονικά ή Κρατικά
όργανα, από τα οποίους έχει ή πρόκειται να ζητηθεί η
προβλετrόμενη άδεια, Στην αντίθετη περίπτωση ανα
γράφεται ρητά ότι δεν απαιτούνται ανάλογες ενέργειες.

13. Περιγράφονται τα αναμενόμενο αποτελέσματα και
η σημασία τους, πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να παρε
μποδίσουν την προβλεπόμενη εξέλιξη του ερευνητικού
πρωτοκόλλου, καθώς και οι εναλλακτικές προτάσεις που
υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο ό
Εκπαιδευτικές Υποχρεώσεις
υποψηφίων Διδακτόρων

Για την απόκτηση του ΔΔ απαιτείται επιτυχής ολοκλή
ρωση των ακόλουθων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων:

α) Διδακτσρικές Δραστηριότητες
- Παρακολούθηση παρουσιάσεων ερευνητικών προ

τάσεων ΔΔ και υποστηρίξεων Διδακτορικών Διατριβών
-ευρέως συναφών γνωστικών αντικειμένων άλλων υπο
ψηφίων- μέχρι την ολοκλήρωση της ερευνητικής πρό
τασης ή υποστήριξης της ΔΔ του/της ΥΔ.

- Μαθησιακές Υποχρεώσεις: Τεκμηριωμένο προτείνο
νται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και
εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος σι παρα
κάτω δραστηριότητες:

. Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Μεθοδολο
γία Έρευνας» του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,το οποίο αποτελεi μαθη
σιακή υποχρέωση για όλους τους/τις ΥΔ, υπό την προ
ϋπόθεση ότι δεν το έχουν καλύψει στο Μεταπτυχιακό
επίπεδο σπουδών τους.

. Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας με συμμετοχή στην
προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων ή/και εργαστη
ρίων προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου’ ελά
χιστης διάρκειας 2 ακαδημοΙκών εξαμήνων.

. Ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμιο ή ερευ
νητικό κέντρο της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον
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δύο (2) μηνών, Που βεβαιώνεται εγγράφως από Τον συ
νεργαζόμενο καθηγητή/τρια ή ερευνητή/τριατου ιδρύ
ματος υποδοχής και την αναλυτική έκθεση Του/Της ΥΔ ή
παρακολούθηση ενός επιπλέον μαθήματος από ΠΜΣ του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ή άλλα ΠΜΣ, ή Διδακτορι
κούς 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 από
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την αποδοχή
του/της στον Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών και του/της
κοιναποιούνται εγγράφως οπωσδήποτε κατά την εγ
γραφή 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 συγκε
κριμένης ΔΔ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της
επιβλέποντος/αυσας προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

β) Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια. Δύο (2)
τουλάχιστον ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της
έρευνας της Διδακτορικής Διατριβής σε εθνικό ή διε
θνές συνέδριο με κριτές όπου ο/η ΥΔ Θα είναι πρώτος/η
συγγραφέας.

γ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις. Δύο (2) τουλάχιστον
πρωτότυπες ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις ολοκληρωμέ
νων άρθρων -από τα δεδομένα της εκπονούμενης Διδα
κτορικής Διατριβής- 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 του
λάχιστον μία από τις δύο υπαχρεωτικές επιστημονικές
δημοσιεύσεις.

δ) Διδακτορική Διατριβή (πρωτότυπη έρευνα/μελέτη).

Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχαυν
τα μέλη ΔΕΠ a’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές A’, B’ ή Γ’ βαθ
μίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 1 3Α του ν.
4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ia
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμ
φωνα με το ν. 4485/2017.

2. Η επίβλεψη διδακτορικής διατριβής του Τμήματος
ΦυσικοΘεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από
μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ερευνητή προϋποθέτει αιτιο
λογημένη τεκμηρίωση και απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος και σε Καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει
συνεπίβλεψη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 17 του
παρόντος κανονισμού.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση της
ΕΠΔΣ αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, την επί
βλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώ
νει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
Στην Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο

ακόμη μέλη ΔΕΠ a’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου
ρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμέ
νων ως αμοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές
των βαθμίδων A’, B’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13Α του v.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχαυν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο μετην υπό κρίση διδακτορική δια-
τριβή. Στη συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον
ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του
οικείου Τμήματος.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο σ επιβλέπων εκλείψει
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη εττιβλέπο
ντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του
Τμήματος, μετά από πρόταση της ΕΠΔΣ, εκτιμώντας τις
περιστάσεις και ύστερα από αίτηση του υποψήφιου δι
δάκτορα, τη γνώμη των άλλων δύο μελών της τριμελούς
καθώς και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος,
αποφασίζει είτε να αναθέσει την επίβλεψη της διδακτο
ρικής διατριβής στον προτεινόμενο επιβλέποντα ή σε
κάποιο από τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς,

5. Αν 0 αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή
Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
επιβλέποντοςτων διδακτορικών διατριβώνπου έχει ανα
λάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανή
κει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

Άρθρο 8
Παρακολούθηση εκπόνησης

1. Για την παρακολούθηση της εκπόνησης της διδα
κτορικής διατριβής και την καθοδήγηση του υποψηφίου
είναι υπεύθυνοι ο επιβλέπων καθηγητής και τα άλλα δύο
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Από την Τριμελή Συμβαυλευτική Επιτροπή υποβάλ
λεται ετήσια έκθεση προόδου (Ιη, 2η, 3η κ.λπ.), στην
ΕΠΔΣ, η οποία και τις ελέγχει. Η έκθεση κοινοποιείται
στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί μετην εισήγηση της
ΕΠΣΔ. Αν σε χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τη παρέ
λευση του έτους και μετά από έγκαιρη προειδοποίηση
από τη Γραμματεία, δεν κατατεθεί έκθεση προόδου η συ
νέχιση ή η διακοπή της διδακτορικής διατριβής έρχεται
από την ΕΠΔΣ ως θέμα προς συζήτηση στη Συνέλευση
του Τμήματος.

3. Οι Εκθέσεις Προόδου πρέπει να είναι τρεις (3), εφό
σον η διδακτορική διατριβή ολοκληρωθεί εντός του
αντιστοίχως προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου. Σε Περί
πτωση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της διατριβής,
συνεχίζουν να υποβάλλονται ετήσιες Εκθέσεις Προόδου.

4. 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 ‘Εκθεσης, αι επόμενες. Τυχόν χρήση
αυτού του δικαιώματος, σε καμιά περίπτωση, δεν συνε
πάγεται παράταση του χρόνου εκπόνησης της διατριβής
ούτε μείωση του αριθμού των Εκθέσεων Προόδου, όπως
αυτός ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
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5.0 υποψήφιος υποχρεούται να τηρεί αρχείο της δια-
τριβής του, με όλα τα στοιχεία Που αφορούν την εκπό
νησή της (π.χ. Πρωτόκολλα εργαστηριακών μεθόδων,
αρχείο πειραμάτων, φάκελοι αποτελεσμάτων, έγγραφα
συγκατάθεσης ασθενών, άδειες επιτροπών δεοντολογί
ας κ.λπ.), το οποίο να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθε
ση της Συνέλευσης ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίως
εξουσιοδοτημένου για τον έλεγχο της καλής ερευνητικής
πρακτικής, επιστημονικού ή κρατικού φορέα. Ολα τα
παραπάνω έγγραφα αποτελούν περιουσία του Εργα
στηρίου, στο οποίο εκπονείται η διατριβή.

6. Οι Εκθέσεις Προόδου των διδακτορικών διατριβών
συνυπογράφονται από όλα τα μέλη της Τριμελούς Επι
τροπής και υποβάλλονται ανά ένα ημερολογιακό έτος
μετά από την έγκριση της αίτησης του υποψηφίου από
τη Συνέλευση.

7. Στην ‘Εκθεση Προόδου περιγράφεται αναλυτικά το
έργο που πορήγαγε ο υποψήφιος κατά το διάστημα που
παρήλθε από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του
από τη Συνέλευση ή υποβολής της προηγούμενης Έκ
θεσης. Ειδικότερα:

ί. Καταγράφεται η αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμοτήτων
που είχαν δηλωθεί στην αίτηση εκττόνησηςτης διατριβής,
όπως π.χ. η αντιμετώπιση Θεμάτων ηθικής και δεοντολογί
ας μετην εξασφάλιση των αντίστοιχων αδειών χρήσης βι
ολογικού υλικού, αλλαγή των μαθημάτων ΠΜΣ που είχαν
δηλώσει ότι Θα παρακολουθήσουν οι μη κάτοχοι ΔΜΣ κ.ά.

ii. Αναφέρεται η τήρηση του ερευνητικού πρωτοκόλ
λου. Τυχόν παρεκκλίσεις που υπαγορεύθηκαν από προ
βλήματα 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 περι
γράφονται οι συνέπειές τους στην εξέλιξη της έρευνας.

iii. Γίνεται συνοπτική περιγραφή των μέχρι στιγμής
αποτελεσμάτων και συνυποβάλλονται τυχόν ανακοι
νώσεις 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 διατρι
βής.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, προκύψουν απρόβλεπτα προ
βλήματα της ερευνητικής διαδικασίας, τα οποία καθι
στούν αδύνατη την ολοκλήρωσή της εντός του μέγιστου
χρόνου εκπόνησης, όπως καθορίζεται από τον παρόντα
κανονισμό, στην αντίστοιχη ‘Εκθεση Προόδου δηλώνεται
ο προβλεπόμενος χρόνος παράτασης της εκπόνησης,
σύμφωνα μετα παρακάτω άρθρο 10, παρ. 2.

9. Στην τελευταία ‘Εκθεση Προόδου:
ί.’Οπου κριθεί σκόπιμο εξειδικεύεται ο οριστικός τίτλος

της διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του τίτλου που
είχε προσδιοριστεί στην αίτηση εκπόνησης και στο ερευ
νητικό πρωτόκολλο, σύμφωνα μετα παραπάνω άρθρο 5,
παρ. 4. Η εξειδίκευση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη να προσδιορίσει ον
είναι εξειδίκευση ή αλλαγή θέματος, μετά από εισήγηση

της ΕΠΔΣ. Στην τελευταία περίπτωση Θα ισχύσουν όσα
ορίζονται στο άρθρο 9.

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

Άρθρο 9
Αλλαγή θέματος της διατριβής ή
μελών της Τριμελούς Επιτροπής

1. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής κατά
τη διάρκεια της εκπόνησής της, υπό την έννοια της αλλα
γής του ερευνητικού αντικειμένου, μπορεί να γίνει μόνον
εφόσον η εκπόνησή της αναλαμβάνεται από την ίδιαΤρι
μελή Συμβουλευτική Επιτροπή και μετά από κοινή αίτηση
των μελών της και του υποψηφίου προς τη Συνέλευση.

2. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής
επιτρέπεται μόνον εφάπαξ για κάθε συγκεκριμένο υπο
ψήφιο και μόνο σε εξαιρετικές και σαφώς αιτιολογημένες
περιπτώσεις.

3. Η αίτηση αλλαγής του θέματος της διδακτορικής
διατριβής συνοδεύεται από νέο ερευνητικό πρωτόκολλο
και ακολουθείται η ίδια διαδικασία ως επί της πρώτης
κατάθεσης της αίτησης.

4. Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται επανέναρξη του
χρόνου διάρκειας της διατριβής.

5. 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 ιδι
ότητα του μέλους ΔΕΠ (πλην της περίπτωσης συντα
ξιοδότησης) ή αιτιολογημένα αδυνατεί να τελέσει τα
καθήκοντά του.

Άρθρο 10
Διάρκεια εκπόνησης και διακοπή εκττόνησης
διδακτορικής διατριβής

1. 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 μπορείνα διαρκέσει έως και
επτά (7) ημερολογιακά έτη (μέγιστη διάρκεια).

2. 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 μέ
γιστη χρονική διάρκεια εκπάνησης μπορεί να είναι με
γαλύτερη των επτά (7) ημερολογιακών ετών, μετά από
τεκμηριωμένη πρόταση τηςΤριμελούς Συμβαυλευτικής
Επιτροπής, εισήγηση της ΕΠΔΣ και έγκριση της Συνέλευ
σης του Τμήματος.

3. Χρήση του δικαιώματος παράτασης του μέγιστου
χρόνου εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μπορεί
να γίνει για λόγους απρόβλεπτων προβλημάτων που εν
δέχεται να προκύψουν κατά την ερευνητική διαδικασία
και τα οποία περιγράφονται στην αντίστοιχη ‘Εκθεση
Προόδου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, παρ. 8 αυτού
του Κανονισμού.

4. Διακοπή της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του υποψηφίου ή μετά
από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του επιβλέποντα
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καθηγητή στην ΕΠΔΣ και εισήγηση της τελευταίας προς
τη Συνέλευση.

5. Η παραβίαση εκ μέρους του υποψήφιου διδάκτορα
των καθιερωμένων αρχών της εμπιστευτικότητας, ανα
φορικά μετην Πνευματική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου,
στην οποία εκπονεί τη διατριβή του, αποτελεί σοβαρό
λόγο αυτοδίκαιης διακοπής της διατριβής του.

Άρθρο 11
Συγγραφή

1. Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής συντάσσεται,
σύμφωνα με τους κρατούντες επιστημονικούς κανόνες.
Σε κάθε περίπτωση, για λόγους απαδελτίωσης, η διατρι
βή συνοδεύεται από περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά
τουλάχιστον 400 λέξεων η καθεμιά.

2. Στη σελίδα του τίτλου του τελικού ανατύπου προ
τάσσονται σι ονομασίες και τα εμβλήματα του Πανεπι
στημίου Θεσσαλίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας και
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθώς και η ονομασία
του ή των Ερευνητικών Εργαστηρίων όπου έγινε η εκ
7τόνησή της.

3. Σε ξεχωριστή σελίδα επίσης, αναγράφεται: «Η έγκρι
ση της διδακτορικής διατριβής από τοΤμήμα Φυσικοθε
ραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί
ου Θεσσαλίας δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων
του συγγραφέα (σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου
202, παράγραφος 2 του ν. 5343/1 932)».

4. Του τελικού κειμένου προτάσσονται τα ονόματα και
σι ιδιότητες των μελών τηςΤριμελούς και της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και βραχύ βιογραφικό ση
μείωμα του υποψήφιου διδάκτορος, με αναφορά τυχόν
ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων
της διατριβής. Σε περίπτωση που υπάρχουν δημοσι
εύσεις ή έχουν γίνει δεκτά άρθρα για δημοσίευση, θα
συμπεριλαμβάνονται σε τελικό κείμενο, ως παράρτημα.

5. Γιατις εντός κειμένου αναφορές καιτη σύνταξη της
βιβλιογραφίας ακολουθείται το σύστημα ΑΡΑ 6th.

Άρθρο 12
Υποστήριξη και αξιολόγηση της
διδακτορικής διατριβής

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

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο
ρικής διατριβής, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

2. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική ει
σηγητική έκθεση, προτείνει την επταμελή εξεταστική
επιτροπή και την υποβάλλει διαμέσου της ΕΠΔΣ στη Συ
νέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής
διατριβής.

3. Βασική προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης είναι
και ο έλεγχος για τυχόν λογοκλοπή, ο οποίος Θα πρέπει
να διενεργείται με ευθύνη του Ιδρύματος. Η αντίστοι
χη αναφορά του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε
υποβάλλεται στη Γραμματεία και περιλαμβάνεται στο

φάκελο του υποψηφίου και αξιολογείται ανάλογα από
την τριμελή και την επταμελή επιτροπή.

4. Προϋπόθεση για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστι
κής Επιτροπής αποτελεί η δημοσίευση ή η αποδοχή για
δημοσίευση μέρους ή του συνόλου της διατριβής ως
πρωτότυπων ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων σύμφωνα
με το άρθρο ότου παρόντος κανονισμού.

5. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής- εκτός
από τα οφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση
της ΕΠΔΣ, αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πλη
ρούντα κριτήρια του άρθρου 7του κανονισμού- καθώς
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που επίσης πληρούν τα
κριτήριο.

6. Αποκλείονται από τη σύστασή της μέχρι και δευτέ
ρου βαθμού συγγενείς του υποψηφίου.

7. Μετά τη συγγραφή του κειμένου της διδακτορικής
διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να την
αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Τριμε
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία οφείλουν να
προβούν σε σχόλια και παρατηρήσεις. Ο υποψήφιος
διδάκτορας αφού ενσωματώσει όλα τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις των μελών τηςΤριμελούς την αποστέλλει
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλα τα μέλη της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία οφείλουν
εντός τριάντα (30) ημερώννα αποστείλουν τυχόν σχόλια
και παρατηρήσεις.

8. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται για
την τελική αξιολόγηση και την κρίση του υποψήφιου
διδάκτορα, μετά από πρόσκληση του επιβλέποντα καθη
γητή, εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ορισμού της.

9. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα σε ημερομηνία όπως ορίζεται
στην παρ. 8. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης
προϋποθέτει τη φυσική Παρουσία των τεσσάρων (4) του
λάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά
μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

10. Στη συνέχεια, η εξεταοτική 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) του
λάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν
αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 5, μπορεί να πα
ρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

11. Μετο βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» βαθμολογούνται μόνο δια
τριβές, τα αποτελέσματα των οποίων, κατά το χρόνο της
αξιολόγησης, έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτά για
δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, που περιλαμβά
νονται 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.

12. Μετά την ανάπτυξη, η Επταμελής Εξεταστική Επι
τροπή συντάσσει Πρακτικό Τελικής Αξιολόγησης που
υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της.

13. Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
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Που ενδεχομένως Θα υποδείξουν διορθώσεις στο τελικό
κείμενο, με βάση την παρουσίαση, μπορεί να εrnφυλα
χθούν αναφορικά με την υπογραφή Του Πρακτικού και
να υπογράψουν, αφού ο υποψήφιος ανταποκριθεί ικα
νοποιητικά στις υποδείξεις τους. Την ευθύνη διεκπεραίω
σης αυτήςτης διαδικασίας έχει ο επιβλέπων καθηγητής,
ο οποίος και καταθέτει στη ΓραμματείατουΤμήματοςτο
πλήρως υττογεγραμμένο Πρακτικό.

Άρθρο 13
Αναγόρευση υποψηφίων διδακτόρων

1. 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 του παρόντος κανονισμού).

2. Θα Πρέπει Επίσης να κατατεθούν:
• τρία (3) αντίτυπο σε έντυπη μορφή (ένα γιατο αρχείο

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, ένα για Το αρχείο
του Τμήματος και ένα γιατο Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης)
και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (ένα γιατο 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)

3. Ο υποψήφιος διδάκτορος με δική του ευθύνη οφεί
λει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τη διατριβή του στο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 14
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
υποψηφίων διδακτόρων

1. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς του Πανεπιστη
μίου Θεσσαλίας. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολο
κλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του Πανε
πιστημίου Θεσσαλίας.

2, Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) υποχρεούνται σε ανα
νέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθ. 45, παρ. 2,
v.4485/2017).

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και
δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής είναι
οιΥΔ:

ί. να έχουν παρουσιάσει δύο (2) ανακοινώσεις των
αποτελεσμάτων της έρευνας της ΔΔ σε εθνικά ή διεθνές
συνέδριο με κριτές, μετον/την ΥΔ ως πρώτο συγγραφέα,

ΙΙ. να έχουν ολοκληρώσει πλήρως τουλάχιστον δύο
(2) δημοσιέύσεις από τα δεδομένα της εκπονούμενης
διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 6,

ΙΙΙ. να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τυχόν επιπλέον
μαθήματα ή μαθησιακές δραστηριότητεςπου έχει ορίσει
η Συνέλέυση του Τμήματος, σύμφωνα μετα άρθρο ό και

Ιν. να έχουν υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία
του Τμήματος υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μελών
ΔΕΠ.

4. Ο/Η ΥΔ κάθε έτος υποβάλλει εγγράφως και παρουσι
άζει ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
(ΤΣΕ) αναλυτικό υπόμνημα σχετικά μετην πρόοδο της
ΔΔ. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια Επ’
αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την ΤΣΕ και οι
Εκθέσεις Προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκε
λο του/της ΥΔ (άρθ. 40, παρ. 2, ν. 4485/201 7), ώστε σε
περίπτωση ουσιαστικών μεταβολών να ενημερώνεται η
Συνέλευση του Τμήματος.

5. Ο/Η ΥΔ και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
πραγματοποιεί ετήσιες Εκθέσεις Προόδου σύμφωνα με
το άρθρο 8.

6. Οι ΥΔ έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε επι
στημονικές εκδηλώσεις της ειδίκευσής τους (Συνέδριο /
Ημερίδες/ Εργαστήρια).

7. Οι ΥΔ έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις
παρουσιάσεις των προτάσεων και τις τελικές υποστη
ρίξεις ΔΔ ευρέως συναφών γνωστικών πεδίων άλλων
υποψηφίων.

8. Οι ΥΔ έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της
έρευνάς τους σε άλλο ίδρυμα / ινστιτούτο / ερευνητικό
Κέντρο / επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 15
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
επιβλεττόντων καθηγητών

Κάθε επιβλέπων/αυσα στον Διδακτορικά Κύκλο Σπου
δών Θα πρέπει:

α. Να εξαντλεί τις δυνατότητες κοθοδήγησης - επίβλε
ψης 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 δικαι
ώματα του/της φοιτητή/τριας.

γ. Να διαφυλάσσει την αξία και το κύρος της επιστη
μονικής 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 γιο 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
αξιολόγηοης των φοιτητών, με στόχο την εποικοδομητι
κή ανατροφοδότηση και τη μεγιστοποίηση της μάθησης.

η. Να χρησιμοποιεί τάσο την αυτοαξιολόγηση όσα και
την ετερο-αξιολόγηση των φοιτητών, με στόχο την καλ
λιέργεια της αντικειμενικότητας 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 οριστι
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κού τίτλου της έρευνας για κάθε έναν από τους διδακτο
ρικούς φοιτητές.

β. Καθοδηγεί την Οργάνωση της ερευνητικής πρότα
σης με στόχο την τεκμηρίωση και την εύστΟχη παρου
σίασή της.

γ. Επιβλέπει την υλοποίηση της σχεδιασθείσας έρευ
νας’ ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας του.

δ. Ενημερώνει τη Συνέλευση του Τμήματος σε Περί
πτωση 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.

Άρθρο 16
Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής

1. Το Τμήμα Φυσικσθεραπείας μπορεί να προκηρύσ
σει 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.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, σι προθεσμίες και οι δια
δικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υπο
ψήφιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρω
σης των διατριβών, πρέπει να μνημονεύονται ρητά στις
σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. Η ανάθεση επίβλεψηςτων διδακτορικών διατριβών
του παρόντος άρθρου μπορεί, βάσει της προκήρυξης,
να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από
εκείνα που προβλέπονται στον Ν 4485/2017 και τον πα
ρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 17
Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη

1. Τα Τμήματα ΑΕΙ συνεργάζονται με ερευνητικά κέ
ντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του v.4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών Κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολσγικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση δι
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

2. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκ
πόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέ
πων από κάθε συνεργαζόμενο ‘Ιδρυμα/φορέα και η εκπό
νηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από
τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών.

3. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατρι
βής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως
και την απονομή του διδακτορικού τίτλου’ καθώς και η
χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συ
νεργασίας 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.

4, Κάθε θέμα σχετικά με την συνεπίβλεψη διδακτορι
κών διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα
ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλσδαπής, θα
καθορίζεται με τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις.

Άρθρο 18
Πνευματικά Δικαιώματα

1. Δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώ
ματος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΔΔ είναι ο/η Διδα
κτορικός/ή φοιτητής/τρια που διεξήγαγε την έρευνα και
συνέγραψε τη ΔΔ, ο/η οποίος/α και υπογράφει σχετικό
έντυπο υποβολής.

2.Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευ
ρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέ
σματα της έρευνας της ΔΔ, ανήκουν τόσο στον/στην
διδάκτορα όσο και στον/στην επιβλέποντα/ουσα κα
θηγητή/τρια ή και σε άλλους συν-ερευνητές/τριες που
μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα μετην ισχύ
ουσα νομοθεσία.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύ
πτουν μετά το πέρας της ΔΔ, λόγω της συνέχισης της
αντίστοιχης έρευνας, ανήκουν αποκλειστικά στον επι
στημονικό 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. Γιατο θέμα
τα 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.

Βόλος, 23 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Αριθμ. 18350/19/ΓΠ (2)
Μετονομασία της Κλινικής Γναθοπροσωττικής
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί
ας σε Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής και τροποποίηση του εσωτερικού
κανονισμού της.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 Α του v.4485/2017 (ΦΕΚ

11 4/Α’/04-8-201 7), όπως προστέθηκε με το άρθρο 51,
του v.4559/2018 (ΦΕΚ 142/03-8-2018, Α’).

2. Την 27208/1 8/ΓΠ/1 0-12-2018 Πράξη του Πρύτανη
(ΦΕΚ 5872/τ.Β’/31-1 2-201 8) μετην οποία ιδρύθηκε η
Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Τμήμα Ια
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
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3. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση
Τμήματος αριθμ. 1 όη/1 9-06-2019) και της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 220/1 9-07-
2019) αποφασίζουμε:

Τη μετονομασία της Κλινικής Γναθοπροσωπικής Χει
ρουργικής σε Κλινική Στοματικής και Γναθοττροσωπικής
Χειρουργικής στοΐμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την τροποποί
ηση του εσωτερικού Κανονισμού της ως εξής:

Άρθρο 1
‘Ιδρυση

Ιδρύεται Κλινική στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επι
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την
επωνυμία « Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής».

Άρθρο 2
Αποστολή

Στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί Κλινική Στοματι
κής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής η οποία καλύ
πτει τις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο
γνωστικό αντικείμενο. Η Κλινική έχει ως αντικείμενο δρα
στηριότητας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μετα
πτυχιακών φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών καθώς
και την παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Κλινική θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλωντμημάτωντου Πα
νεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας της Στοματικής και Γναθο
προσωπικής Χειρουργικής.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή
που ανήκει στα θέματα μετα οποία ασχολείται η Στομα
τική και Γναθοπροσωπική Χειραυργική.

γ) Την ειδίκευση ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών
των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επι
μόρφωση αυτών.

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη
τικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων
τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ
σεων με άλλα ακαδημαϊκό ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμιτοσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών
πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους
που έχουν σχέση μετην παροχή υπηρεσιών και την εκ
παίδευση στον τομέα της Στοματικής και Γναθοπροσω
πικής Χειρουργικής.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α’53)

Άρθρο 3
Προσωπικό

Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουρ
γικής στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό Προσωπικό
που υπηρετεί στοΤμήμα Ιατρικής και στο Πανεπιστημια
κό Νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί, καθώς
και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι
ακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό,
τεχνικό και διοικητικό Προσωπικό που τοποθετείται σε
αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Κλινική διευθύνεται από το Διευθυντή της Κλι
νικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
του Τμήματος Ιατρικής που είναι μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αντίστοιχου γνωστι
κού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην ακαδημαϊκή
μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή) στην οποία υπάγεται η
Κλινική και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες
του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει
αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

2. 0 Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με τις δια
τάξειςτου άρθρου 13 παρ. 22γ. του v.3149/2003, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης
λειτουργίας της Κλινικής, ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
της Κλινικής, ο καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής
πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, ο ορισμός
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί
δε στη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χει
ρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εγκαθίσταται
και λειτουργεί στο πλαίσιο της Ιατρικής Υπηρεσίας του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με τη
διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 (A’ 143). Στο
χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της
Κλινικής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

2.Το ωράριο εργασίαςτου προσωπικού είναι σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται
για κάθε κατηγορία. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην
παραπάνω Κλινική υποχρεούνται σε εφημερία για την
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και παροχής επεί
γουσας περίθαλψης, σύμφωνα μετα όσα ισχύουν κάθε
φορά για την εφημερία του νοσοκομείου.

Το προσωπικό που υπηρετεί στην Κλινική Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, συνεργάζεται με
τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας όλων
των Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την ανάπτυξη και
αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης και παροχής
υπηρεσιών υγείας.
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3. 0 Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει
τουργία της Κλινικής, τη χρησιμοποίηση Οργάνων και
υλικών και την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου
πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. 0 Διευθυ
ντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική
εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την
προτεραιότητα χρήσης Οργάνων και χώρων όταν δεν
υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.

4. Με την εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργα
να είναι δυνατή η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημό
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και
νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής.

Άρθρο ό
Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια
σμό τρίτων

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
Προϊόντων

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρα 3
παρ.3 του π.δ. 159/1984 (Α’53)

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά Πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς της Κλινικής.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

. Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων

. Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο
γραφίας/εγγράφων

. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή της Κλινικής Στοματικής

και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής μπορεί ακόμη να
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μο
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 23 Ιουλίου 2019

0 Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικηπ
κής Ανασυγκρότησης 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. 29/201 8/Α’58).

1, ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ~ΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.etgr, την επίσημη ιστο

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Οσο ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν μετην υποβολή αί
τησης, 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 Τμή
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικό με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Το 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 μέρας αυτού) προσαυξά
νεται κατά 0,30 €. Το 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 μετην αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., μετην πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοτιο (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 Εθνι
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΗ(ΕΣ - ΕΚΔΟΤίΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ~ΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέωντου δημοσίου

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο
γραφικά 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

ΤΗΓιΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2105279000- fax: 2105279054 Πληροφορίες σχετικά μετην λειτουργία
του ιστότοιτου; helpdesk.et@etgr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178- 180) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. Κέντρο 2105279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβή Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 2105279167,2105279139) . . .

Πληροφοριες για γενικο ιτρωτοκολλο
και αλληλογραφία: qrammateia@et.grΩράριο γιατο κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30


