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 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

            Προς: την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή  

                       μέσω της Γραμματείας του Τμ. Φυσικοθεραπείας 

ΑΙΤΗΣΗ  

ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: ……………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ……………………………………………………………………………… 

Α.Μ. υποψήφιου διδάκτορα : ……………………………………………………………………………. 

Εισηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………… 

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………… 

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ………………………………………………………. 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος: …………………………………… 

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 

Ημερομηνία ορισμού 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος ………………………………… 

Ημερομηνίες κατάθεσης εκθέσεων προόδου: …………………………………………………………... 
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Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

....................... ……………………………………………………………………………………………… 

 

Σας καταθέτω αίτημα αξιολόγησης και υποστήριξής της ΔΔ μου διατριβής προς διαβίβαση στην 

παραπάνω Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας ……………………………………………………….. 

Καταθέτω τα κάτωθι παραδοτέα με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με το Άρθρο  41 του ν. 

4485/2017 όπου προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης 

της διατριβής όπως έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επισυνάπτονται στην αίτηση) 

Κατατίθενται σε έντυπη (3 αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή (3 CD) με τα ακόλουθα παραδοτέα: 

[1] 1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Ολοκληρωμένη Διδακτορική Διατριβή  

[2] 2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέδριο    

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□   1. Την ανακοίνωση του συνεδρίου (με όλες τις χρήσιμες ημερομηνίες, τα μέλη των 

επιτροπών Οργανωτικής & Επιστημονικής, Θεματολόγιο και τις  λοιπές πληροφορίες )  

□   2. Το αποδεκτό από την επιτροπή άρθρο για ανακοίνωση (περίληψη & τελικό πλήρες 

κείμενο όπως θα εκδοθεί στα πρακτικά  του  συνεδρίου) (προαιρετικό, όπου αυτό 

υπάρχει) 

□   3. Την επιστολή αποδοχής (προαιρετικό)  

□   4. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ανακοινώσεις (τίτλους, ονόματα 

ομιλητών/ερευνητών, ανά ημέρα, ώρα κλπ) 

□    5. Βεβαιώσεις συμμετοχής/παρουσίασης  ή κατάλογος συμμετεχόντων  

 [3] 3ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέδριο  

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□   1. Την ανακοίνωση του συνεδρίου (με όλες τις χρήσιμες ημερομηνίες, τα μέλη των 

επιτροπών Οργανωτικής & Επιστημονικής, Θεματολόγιο και τις  λοιπές πληροφορίες )  

□   2. Το αποδεκτό από την επιτροπή άρθρο για ανακοίνωση (περίληψη & τελικό πλήρες 

κείμενο όπως θα εκδοθεί στα πρακτικά  του  συνεδρίου) (προαιρετικό, όπου αυτό 

υπάρχει) 

□   3. Την επιστολή αποδοχής (προαιρετικό)  
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□   4. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ανακοινώσεις (τίτλους, ονόματα 

ομιλητών/ερευνητών, ανά ημέρα, ώρα κλπ) 

□    5. Βεβαιώσεις συμμετοχής/παρουσίασης  ή κατάλογος συμμετεχόντων  

                                          

                                                          

[4] 4Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Δημοσίευση άρθρου σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□   1. Το δημοσιευμένο ή το υποβληθέν προς δημοσίευση άρθρο (τελική υποβολή μετά τις 

διορθώσεις- περίληψη &  πλήρες κείμενο) 

□   2. Απάντηση των κριτών του περιοδικού για την αποδοχή δημοσίευσης του άρθρου 

(εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί) 

□   3. Τίτλος του περιοδικού, εκδότης, τεύχος, ημερομηνία έκδοσης του άρθρου (εκτιμώμενη 

ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον  υπάρχει μόνο η αποδοχή)   

[5] 5Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:  Δημοσίευση άρθρου σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

□   1. Το δημοσιευμένο ή το υποβληθέν προς δημοσίευση άρθρο (τελική υποβολή μετά τις 

διορθώσεις- περίληψη &  πλήρες κείμενο) 

□   2. Απάντηση των κριτών του περιοδικού για την αποδοχή δημοσίευσης του άρθρου 

(εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί) 

□   3. Τίτλος του περιοδικού, εκδότης, τεύχος, ημερομηνία έκδοσης του άρθρου (εκτιμώμενη 

ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον  υπάρχει μόνο η αποδοχή)   

 

  

 Ημερομηνία:…………………………. .  

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

 

………………………… 

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 
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