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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η οργάνωση 

διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών είναι 

αφενός η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και αφετέρου 

η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση – παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε 

επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών παρέχουν στους 

υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα γνωστικά και επιστημονικά πεδία που διακονούν τα μέλη 

ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

 

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των 

Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των οικείων τμημάτων. 

 

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Πανεπιστημίου οδηγούν στην απόκτηση 

Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση αυτοδύναμης πρωτότυπης 

επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής, αντικατοπτρίζοντας 

την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης. 

 

Το  Πρόγραμμα  Διδακτορικών  Σπουδών  του  τμήματος  Φυσικοθεραπείας  του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4441/08.10 2018)  λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 2017 και 

του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών   

Σπουδών   ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 

45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται από 

τη Συνέλευση του τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον 

διαδικτυακό  τόπο  του τμήματος.  

 

Αντικείμενο–Σκοπός: Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας αποβλέπουν στην 

κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς α) Κυκλοφορικού και Μυοσκελετικού Συστήματος, β) Νευρικού 

Συστήματος, γ) Αναπνευστικού Συστήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και 

αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Ο σκοπός των Διδακτορικών 

Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή 

ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 

38 του ν. 4485/2017. 

 

Απονεμόμενος Τίτλος: Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της 

Φυσικοθεραπείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 9050/10.09.2018 

«’Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ. Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/ 06-09-2011) «Δομή, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/ 04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του  Άρθρου 45 

και της παρ. 6 του  Άρθρου 85.  

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2018) απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ. Ε. του Ιδρύματος».  

5. Την πράξη 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

με την οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Εκπονήσεως Διδακτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).  

6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 10/11-06-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με την «Έγκριση Κανονισμού 

Διδακτορικών Σπουδών» του τμήματος.  

7. Την πράξη 16/17-07-2018 (Θέμα 31ο) της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,  

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως ακολούθως: 

 

Άρθρο  1:  Γενικές Αρχές 

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου 

όπως κάθε φορά ισχύει.  

Α. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών, ΦΕΚ 4441/08.10.2018, τ. Β 
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2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές 

Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

3. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του Άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε 

συνδυασμό με το Άρθρο  85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος, 

εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του 

τμήματος.  

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο - Σκοπός 

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων 

στους τομείς α) Κυκλοφορικού και Μυοσκελετικού Συστήματος, β) Νευρικού Συστήματος, γ) 

Αναπνευστικού Συστήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης 

προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.  

2. Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής 

Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το  Άρθρο  38 του ν. 4485/2017.  

 

Άρθρο 3:  Απονεμόμενος Τίτλος 

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.                                                                

  

Άρθρο 4: Αρμόδια Όργανα 

1. Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η Συνέλευση 

του τμήματος, ο Πρόεδρος του τμήματος, οι Συνελεύσεις των Τομέων του τμήματος και η Επιτροπή 

Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος.  

2. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος και 

περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε Τομέα. Η Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του 

τμήματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στις Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος, επιβλέπει 

την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και προτείνει τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του.                                                                 

 

Άρθρο 5: Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο 

από το ΔΟΑΤΑΠ).  

2. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία σε ετήσια βάση 

κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Συνέλευση του τμήματος 2 φορές 

το χρόνο ήτοι, κάθε Οκτώβριο και Μάιο, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π. χ. 

προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών) 

θα εξεταστούν εκτάκτως όπως θα ορίσει η Συνέλευση του τμήματος. Στην αίτηση, οι υποψήφιοι 

αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα 

και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που 

αποφασίζει η Συνέλευση του τμήματος -  Άρθρο  38 παραγρ. 3 του ν. 4485/2017).  

3. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος καταθέτει:  
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α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.  

δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.  

ε. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ2/C2 ή Γ1/C1 

αντίστοιχα) της αγγλικής ή άλλης γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή 

μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως 

πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος έχει τη ξένη γλώσσα ως μητρική. (*) 

στ. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (Άρθρο 38 του ν. 4485/2017), το οποίο 

περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή του 

σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα 

ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία.  

ζ. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να 

ενισχύσει την υποψηφιότητά του.              

                                                   

Άρθρο 6: Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, θέσεις Υποψηφίων 

Διδακτόρων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.  

2. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες 

εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφοροποιούμενα χρονικά όρια 

ολοκλήρωσης των Διατριβών, επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται στον 

παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος 

Φυσικοθεραπείας και του Πανεπιστημίου.     

                                                            

Άρθρο 7: Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και 

Επίκουρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από 

ερευνητικά κέντρα του Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 

κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.  

2. Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) ενεργές διδακτορικές διατριβές (μη 

συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων) υποψήφιους διδάκτορες (Άρθρο 45 παραγρ. 2 του ν. 

4485/2017).  

3. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, 

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

προβλέπονται στον νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 42 του ν. 

4485/2017).  

4. Η Συνέλευση του τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο Επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 

3 του Άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή 
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Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 

συγγραφή της.  

5. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ 

βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή 

Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 

Άρθρου 13Α του ν. 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 Διδακτορική Διατριβή.  

6. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες 

βαθμίδες του τμήματος Φυσικοθεραπείας.  

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή, διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη 

Επιβλέποντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, 

αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, 

διαφορετικά αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 

ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει 

καθένα από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος  Άρθρου.  

8. Αν ο επιβλέπων συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη 

Επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει πριν τη μετακίνηση ή 

συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.  

9. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε 

Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές είχαν ορισθεί Επιβλέποντες ή μέλη 

Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν και 

αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση του τμήματος όταν ορίζεται η Επταμελής 

Εξεταστική Επιτροπή.                                                                 

 

Άρθρο 8:  Εξέταση αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Η Συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το 

αντικείμενο των Τομέων του τμήματος (ή του τμήματος, αν δεν υπάρχουν Τομείς). Κάθε Τομέας 

μπορεί να ορίζει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τομέα με συνάφεια του 

προτεινόμενου θέματος ή άλλου Τομέα του οικείου τμήματος ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.  

2. Η Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί 

τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τομέα 

υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει 

να γίνει δεκτός ως Υ. Δ.  

3. Η Συνέλευση του Τομέα, αφού λάβει υπόψη το υπόμνημα της Επιτροπής και τη γνώμη του 

προτεινόμενου Επιβλέποντος, εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος την έγκριση ή την απόρριψη 

της αίτησης του υποψηφίου.  
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4. Η Συνέλευση του τμήματος, με βάση την εισήγηση του Τομέα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του 

υποψηφίου και ορίζει τον Επιβλέποντα, ο οποίος προτείνει τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα δύο μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.  

5. Τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και 

περίληψή τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, καθώς και των 

υπολοίπων μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο 

του τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.          

                                                        

Άρθρο 9: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά 

έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη 

Συνέλευση του τμήματος.  

2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι έως πέντε (5) πλήρη 

ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

από την Συνέλευση του τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) 

πλήρη ημερολογιακά έτη.  

3. Ο Υ.Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του την αναστολή της ανωτέρω περιόδου 

έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη.  

4. Ο Υ.Δ. κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αναλυτικό 

γραπτό υπόμνημα το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από προφορική παρουσίαση αναφορικά με την 

πρόοδο της διατριβής (Άρθρο  40 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017). Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική 

Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου εάν ο Υ.Δ. είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει τη 

Διδακτορική του Διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός να 

συνεχίσει τη Διδακτορική του Διατριβή, τότε ο Υ.Δ. ανανεώνει την εγγραφή του έως το τέλος 

Σεπτεμβρίου. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει σημειώσει 

πρόοδο και δεν είναι ικανός να συνεχίσει τη Διδακτορική του Διατριβή, προτείνει στη Συνέλευση του 

τμήματος τη διαγραφή του.  

5. Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης 

παραγράφου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ. Δ.  

6. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ. , χωρίς ουσιαστική αλλαγή 

του περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 

απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής.  

7. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομένου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ., 

συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής, με ενδεχόμενη αντικατάσταση 

του Επιβλέποντος και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και την 

επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της Διατριβής.                                                                
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Άρθρο 10: Γλώσσα Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής 

1. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα (Άρθρο  38 

παραγρ. 3 του ν. 4485/2017).  

2. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γραφεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο 

υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει επίσης, εκτενή περίληψή της στην ελληνική γλώσσα. Εάν δε η 

γλώσσα συγγραφής δεν είναι ούτε η αγγλική, τότε ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει επιπλέον, 

εκτενή περίληψή της στην αγγλική γλώσσα.                                                                

 

Άρθρο 11: Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

1. Ο Υ.Δ. όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδακτορικής του Διατριβής, καταθέτει αίτηση 

αξιολόγησης και υποστήριξής της στη Γραμματεία του τμήματος. Η Τριμελής Συμβουλευτική 

Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του Υ.Δ. για αξιολόγηση και υποστήριξη της Διατριβής 

του.  

2. Σύμφωνα με το Άρθρο  41 του ν. 4485/2017 προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη 

δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης της διατριβής όπως έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση: 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής θα 

πρέπει να έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον μέρος αυτής: α) με τη συμμετοχή σε 2 ανακοινώσεις 

διεθνών συνεδρίων και β) σε 2 δημοσιεύσεις διεθνών και έγκριτων περιοδικών καταχωρημένων σε 

βάση δεδομένων με δείκτη απήχησης. Επίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να έχει συνεργασία 

ερευνητικού επίπεδου συναφούς με το ευρύτερο πεδίο του αντικειμένου του σε αναγνωρισμένα 

ερευνητικά κέντρα ή θεσμοθετημένα Εργαστήρια των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

3. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υ.Δ, συντάσσει αναλυτική 

Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του τμήματος ζητώντας τον ορισμό 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική 

Επιτροπή θεωρήσει ότι η Διδακτορική Διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει σχόλια και 

παρατηρήσεις στον Υ.Δ. για τη συνέχισή της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της.  

4. 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 

αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του Άρθρου 39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που 

πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του Άρθρου 39 του ν. 4485/2017.  

5. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί 

σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος Άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 2 του Άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού) χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.      

 

Άρθρο 12: Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. Η υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα 

εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο δεν 

μπορεί να ξεπερνάει τους 2 μήνες μετά τον ορισμό της. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης 

προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο 
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Υ.Δ. υποστηρίζει προφορικά τη Διδακτορική του Διατριβή και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών 

της Εξεταστικής Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον Υ.Δ.  

2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, 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, ή την απορρίπτει, με 

πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.  

3. Η επιτροπή διδακτορικών σπουδών έχει ορίσει τα κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης της 

Διδακτορικής Διατριβής, τα οποία θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τμήματος σε ετήσια 

βάση μαζί με την προκήρυξη των υποψηφίων εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Η κλίμακα 

βαθμολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον αυτή εγκριθεί, έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν 

Καλώς, Καλώς.  

 

Άρθρο 13: Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη 

1. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του 

Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 

Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση 

Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα με το Άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 και τις 

τροποποιήσεις των άρθρων 12 του ν. 4386/2016 και του Άρθρου 69 παρ. 10 του ν. 4485/2017, ο 

συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως εξής: 1) «Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». 2) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

(Ε.Α.Α.). 3) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). 4) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). 5) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 6) Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.). 7) Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ 

(Ε.Ι.Π.). 8) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε). 9) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ». 10) Το 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). 11) Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. 12) 

Συνεργαζόμενοι φορείς όπως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής.  

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος  Άρθρου, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της 

Διδακτορικής Διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας 

Επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/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 διατριβής, από την επιλογή του Υ.Δ. 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 (Ε.Π.Σ.), που 

καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα 

συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.  

3. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή 

ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

4. Δεν προβλέπεται εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με άλλα τμήματα Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής.            
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Άρθρο 14: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν, μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή 

τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του 

νόμου και τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.  

2. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν 

δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών.  

3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή 

οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών 

ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους 

μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Συνέλευση της Σχολής ΣΕΥΠ, 

στην Κοσμητεία της Σχολής ΣΕΥΠ, στη Συνέλευση του τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

τμήματος και στις Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.  

4. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) μπορούν, επιπλέον, να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες του τμήματος κατόπιν συνεργασίας με τον Επιβλέπων Καθηγητή τους και να 

παρέχουν υπηρεσίες και επικουρική συνεργασία: α) σε εργαστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακά 

μαθήματα, β) σε συνεπίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, γ) στο σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, δ) στη συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα ή 

εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ε) στη συμμετοχή δραστηριοτήτων των ερευνητικών 

εργαστηρίων του τμήματος, στ) στις παρουσιάσεις ανακοινώσεων ή διαλέξεων επιστημονικών 

εκδηλώσεων και συνεδρίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ζ) στη συμμετοχή συγγραφής 

επιστημονικών άρθρων ή άλλων συγγραμμάτων, που αφορούν επιστημονικές εκδηλώσεις του 

τμήματος συναφούς των ενδιαφερόντων τους και του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής τους και 

η) στις επιτηρήσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.  

5. Ο Υ.Δ. έχει υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της Διδακτορικής 

Διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.  

6. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Πειθαρχικό 

παράπτωμα για τους Υποψηφίους Διδάκτορες συνιστά η παραβίαση της νομοθεσίας και των 

αποφάσεων των οργάνων του τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι 

ιδίως: α) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος. β) Η εκούσια παρεμπόδιση της 

εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από 

Υ.Δ. μπορούν να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες 

ποινές: i) έγγραφη επίπληξη, ii) αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως 2 έτη, iii) 

οριστική διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από απολογία του Υ.Δ., 

από τον Πρόεδρο του τμήματος. Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και η οριστική διαγραφή 

επιβάλλονται, μετά από απολογία του Υ.Δ., από τη Συνέλευση του τμήματος.  

7. Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του τμήματος διαγράφει τον 

Υ.Δ. Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η Συνέλευση του τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση 

του τίτλου 
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Άρθρο 15: Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα 

Ο Υ.Δ. διαγράφεται:  

1. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει αντίστοιχη αίτηση,  

2. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των πέντε (5) ετών,  

3. με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ , όταν ο Υ.Δ. δεν προβεί σε 

ανανέωση εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη,  

4. με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ , όταν διαπιστωμένα 

αποδειχθεί λογοκλοπή,  

5. με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ , όταν ο Επιβλέπων ζητήσει τη 

διαγραφή με αιτιολογημένη πρόταση, η οποία θα αφορά την ικανότητα του Υ.Δ. να συνεχίσει την 

εκπόνηση της διατριβής,  

6. όταν η Συνέλευση του τμήματος αποφασίσει τη διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο  Άρθρο  14 του παρόντος Κανονισμού.   

 

Άρθρο 16: Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου 

1. Διδακτορικός Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε από το τμήμα Φυσικοθεραπείας, είναι δυνατόν να 

αφαιρεθεί εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού 

προϋποθέσεις απόκτησής του και, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή 

μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.  

2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της 

Συνέλευσης του τμήματος Φυσικοθεραπείας η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.   

                                                               

Άρθρο 17: Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου 

1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το τμήμα Φυσικοθεραπείας.  

2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

Αιγάλεω, 10 Σεπτεμβρίου 2018  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

(*) το εδάφιο ε. της παρ.3 του άρθρου 5 τροποποιήθηκε με υπ‘ αριθμ.  3962/31.01.2019 Απόφαση του 

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 394/2019, τ. Β’), ως 

ακολούθως: 

«ε. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση ή καλή γνώση 

(επίπεδο Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή Β2/B2 αντίστοιχα) της αγγλικής ή άλλης γλώσσας. Εάν ο 

υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης 

γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει τη ξένη γλώσσα ως μητρική.»  
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Η αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής πραγματοποιείται μέσω διαφόρων κριτηρίων τα οποία είναι 

τα ακόλουθα: 

Κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής 

 

1. Ερευνητικό ερώτημα     

i. Το ερευνητικό πρόβλημα και τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται και περιγράφονται 

σαφώς; 

ii. Η επιλογή του ερευνητικού ερωτήματος τεκμηριώνεται επαρκώς από επιστημονικά 

επιχειρήματα και αναφορές στην σχετική βιβλιογραφία; 

iii. Πόσο πρωτότυπο είναι το ερευνητικό ερώτημα; 

  

2. Θεωρητικό πλαίσιο      

i. Οι έννοιες και οι θεωρίες που χρησιμοποιούνται εξηγούνται επαρκώς; 

ii. Είναι κατάλληλες για την ανάλυση της θεματικής που έχει επιλεγεί; 

iii. Εδραιώνονται στην βιβλιογραφία της έρευνας; 

  

3. Βιβλιογραφική επισκόπηση/επάρκεια    

i. Ο φοιτητής/ήτρια παραπέμπει σε επαρκείς πηγές σχετικές με το θέμα της διπλωματικής; 

ii. Οι πηγές αυτές είναι πρόσφατες, ενημερωμένες και ουσιαστικές; Τούτο αποδεικνύεται 

από την χρήση τους στην έρευνα; 

iii. Ο φοιτητής/ήτρια διαθέτει καλή γνώση και έλεγχο της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας; 

iv. Τα ερευνητικά ερωτήματα εδραιώνονται στην βιβλιογραφία της έρευνας; 

  

4. Μεθοδολογία και έρευνα     

i. Οι μεθοδολογικές επιλογές δικαιολογούνται επαρκώς; Ο φοιτητής/ήτρια αναγνωρίζει και 

λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς των εφαρμοζόμενων μεθόδων έρευνας; 

ii. Η συλλογή δεδομένων είναι τυπική, αυστηρή και πλήρης; 

iii. Η μεθοδολογία που επελέγη εφαρμόσθηκε με συνέπεια; 

iv. Τα δεδομένα/τεκμήρια και η βιβλιογραφία της έρευνας ερμηνεύονται με δόκιμο τρόπο; 

v. Τα ερευνητικά ευρήματα πιστοποιούν την ικανότητα του φοιτητή/ήτριας να 

εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά βιβλιογραφία και δεδομένα; 

  

5. Δομή και γλώσσα      

i. Η διπλωματική εργασία διαθέτει λογική δομή; 

ii. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο φοιτητής/ήτρια τεκμηριώνονται από την θεωρητική, 

ιστορική και/ή εμπειρική έρευνα; 

Β.  Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτορικών Διατριβών 
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iii. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην διπλωματική είναι επιστημονική (ακριβής και 

συνεπής χρήση των όρων, αποφυγή στερεότυπων εκφράσεων και αλμάτων σκέψης, 

αποφυγή δημοσιογραφικού στυλ); 

iv. Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές οδηγίες (συνέπεια και 

πληρότητα των παραπομπών, αλφαβητική σειρά της βιβλιογραφικής αναφοράς, κ.λπ.); 

v. Η διπλωματική έχει συνταχθεί με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο; Ακολουθεί σωστούς 

κανόνες σύνταξης και ορθογραφίας; 

vi. Η παρουσίαση της διπλωματικής είναι η ενδεδειγμένη (υποδιαίρεση σε κεφάλαια, χρήση 

υπότιτλων, ευπαρουσίαστο κείμενο, σωστή παρουσίαση πινάκων και δεδομένων, τήρηση 

των προδιαγραφών εξωφύλλου και σύνταξης του Τμήματος); 

  

6. Σημασία και ακρίβεια των συμπερασμάτων    

i. Τα συμπεράσματα παραπέμπουν σε, και αποτυπώνουν, το ερευνητικό πρόβλημα και το 

ερευνητικό ερώτημα; 

ii. Τα συμπεράσματα συνοψίζουν επαρκώς τα βασικά ευρήματα της έρευνας; 

iii. Ο φοιτητής/ήτρια χρησιμοποιεί τα ευρήματα ώστε να υποστηρίξει και να τεκμηριώσει με 

δόκιμο τρόπο ένα ισχυρό και πειστικό επιχείρημα; 

iv. Ο φοιτητής/ήτρια αναγνωρίζει και εμφανίζει στο συμπέρασμα τυχόν περιορισμούς στην 

έρευνα που διεξήγαγε; 

 

7. Προφορική παρουσίαση      

i. Η έρευνα παρουσιάσθηκε με σαφή και κατάλληλο τρόπο; 

ii. Η υποστήριξη κατέδειξε την κατανόηση από πλευράς του εξεταζόμενου/ης των ισχυρών 

στοιχείων και των αδυναμιών της διπλωματικής; 

iii. Ο φοιτητής/ήτρια απάντησε με επάρκεια στα ερωτήματα της εξεταστικής επιτροπής; 

iv. Ο φοιτητής/ήτρια συζήτησε με εποικοδομητικό τρόπο την κριτική της εξεταστικής 

επιτροπής; 

v. Διαδικασία σύνταξης (μόνο για τον επιβλέποντα) 

vi. Ο φοιτητής/ήτρια έδειξε ότι ήταν σε θέση να εργασθεί αυτόνομα και κριτικά; 

vii. Ο φοιτητής/ήτρια τηρούσε τις προθεσμίες; 

viii. Ο φοιτητής/ήτρια επέδειξε την απαραίτητη αφοσίωση και δέσμευση στην έρευνα; 

ix. Ο φοιτητής/ήτρια έδειξε κατά τη διάρκεια της εργασίας πρωτοβουλία, φιλοδοξία, 

πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και αναλυτική σκέψη; 

  

8. Το δημοσιευμένο έργο (επιστημονικά άρθρα) που σχετίζεται με την εκπόνηση της διατριβής  

i. Ως προς την ποιότητα,  

ii. Ως προς την πληρότητα, 

iii. Ως προς την πρωτότυπη σκέψη 

 

9. Το δημοσιευμένο έργο (επιστημονικά συνέδρια) που σχετίζεται με την εκπόνηση της διατριβής  

i. Ως προς την ποιότητα,  

ii. Ως προς την πληρότητα, 
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iii. Ως προς την πρωτότυπη σκέψη 

  

10. Γενική αξιολόγηση του συγγράμματος της Διδακτορικής Διατριβής       

i. η γενικότερη συμβολή της στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης  

ii. Ως προς την ποιότητα,  

iii. Ως προς την πληρότητα, 

iv. Ως προς την πρωτότυπη σκέψη 

 

Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 

 Άριστα, Λίαν Καλώς ή Καλώς 

 η οποία και καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής. 

 

Στη συνέχεια ο υποψήφιος καταθέτει τη διατριβή στη Γραμματεία του Τμήματος σε ψηφιακή & έντυπη 

μορφή (σε 3 αντίγραφα) και αιτείται να γίνει η αναγόρευσή του. 
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Γ. Οδηγός Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής 

 

1. Οριοθέτηση Θέματος και Επίβλεψη 

 

Ο Επιβλέποντας Καθηγητής θα μπορέσει αρχικά να βοηθήσει τον φοιτητή στις ακόλουθες 

διαδικασίες: 

1. Διευκρίνιση του τίτλου και της φύσης της έρευνας 

2. Δημιουργία πλάνου συναντήσεων με ημερομηνίες σχετικά με την έρευνα και τη συγγραφή 

της Διδακτορικής Διατριβής 

3. Διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

4. Σχεδιασμός μελέτης, μεθοδολογία, έγκριση ηθικής δεοντολογίας, στατιστική ανάλυση και 

συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Οι συναντήσεις με τον Επιβλέποντα Καθηγητή θα συνεχίσουν να γίνονται περιοδικά κατά τη 

διάρκεια συγγραφής και υλοποίησης της Διδακτορικής Διατριβής. Ο Επιβλέποντας Καθηγητής θα 

παρέχει ανατροφοδότηση (feedback) σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής πρότασης και στα 

επιμέρους κεφάλαια της Διδακτορικής Διατριβής.  

 

2. Ηθική και Δεοντολογία 

 

Η διεξαγωγή της ερευνητικής Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://research-

ethics-comitee. uniwa. gr). Μία ερευνητική μελέτη για να είναι ηθικά αποδεκτή θα πρέπει να 

πληροί κάποια χαρακτηριστικά όπως: να μην εκθέτει τους συμμετέχοντες σε βλαβερές ουσίες, να 

μην προσβάλει την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων, να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των συμμετεχόντων ότι αποδέχονται τη συμμετοχή 

τους στη μελέτη αυτή, κ. α.  

 

3. Πραγματοποιώντας την έρευνα 

 

Η υλοποίηση του ερευνητικού πρωτοκόλλου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με λεπτομέρεια και 

με πλήρη προσοχή. Η εξάσκηση και η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της έρευνας θα πρέπει να 

προηγηθεί έτσι ώστε ο ερευνητής να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να μπορέσει να αναπαράγει 

το ερευνητικό πρωτόκολλο πριν από την έναρξη της μελέτης. Ο χρόνος αυτός θα αποδειχτεί πολύ 

χρήσιμος καθιστώντας τα αποτελέσματα πιο αξιόπιστα και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου πιο 

αποτελεσματική.  

 

Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την καταγραφή των δεδομένων για τυχόν 

μεγάλες αποκλίσεις από τις αναμενόμενες ή για τυχόν σφάλματα που μπορεί να παρατηρηθούν 

κατά την αναπαραγωγή της μεθοδολογίας του πρωτοκόλλου. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει 

ο ερευνητής να εξερευνήσει την πιθανότητα λάθους στη μεθοδολογία ούτως ώστε να μην θέσει 

https://research-ethics-comitee.uniwa.gr/
https://research-ethics-comitee.uniwa.gr/
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σε κίνδυνο την ερευνητική αξία της μελέτης. Σε περίπτωση που η μελέτη πραγματοποιηθεί σε 

κάποιο ερευνητικό εργαστήριο του πανεπιστημίου, τότε θα πρέπει ο ερευνητής να έρθει σε 

επαφή με τους υπευθύνους του εργαστηρίου για να μπορέσει να πληροφορηθεί σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα του χώρου και του εξοπλισμού.  

 

Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος εξοπλισμός εκτός του εργαστηρίου, τότε 

θα πρέπει να υπάρξει άδεια από τους υπευθύνους καθώς και από τον ίδιο τον Επιβλέποντα 

Καθηγητή.  

 

4. Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής 

 

Η συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να ξεκινήσει πριν από την έναρξη των μετρήσεων 

ή κατά τη διάρκεια εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Η εισαγωγή καθώς και η συγγραφή της 

μεθοδολογίας αποτελούν τμήματα της εργασίας τα οποία βασίζονται στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Συνεπώς, ο ερευνητής θα μπορεί να κατανείμει ισομερώς το φόρτο εργασίας στις 

διάφορες ενότητες της μελέτης. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός ενός 

χρονοδιαγράμματος για την στατιστική ανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ούτως 

ώστε να υπάρξει διαθέσιμος χρόνος για την περαιτέρω συγγραφή των υπολοίπων ενοτήτων της 

μελέτης.  

 

Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχημένη συγγραφή μίας Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί η 

ικανότητα ανάπτυξης και επίδειξης ενός ώριμου και επιστημονικά καταρτισμένου γραπτού λόγου. 

Ο επιστημονικός γραπτός λόγος συμπεριλαμβάνει σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας, σωστή 

χρήση εκφράσεων, γραμματικής, γραπτού λόγου και σημείων στίξης. Επιπρόσθετα ο 

επιστημονικός γραπτός λόγος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Είναι απρόσωπος και η συγγραφή γίνεται σε τρίτο πρόσωπο 

 Χρήση σωστών χρόνων π. χ. στη μεθοδολογία χρησιμοποιείται παρελθοντικός χρόνος 

 Οι συντομογραφίες χρησιμοποιούνται σωστά αφού πρώτα έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά 

μέσα στο κείμενο 

 Χρήση διεθνών μονάδων μέτρησης 

 

5. Μορφή Διδακτορικής Διατριβής 

 

Οι περισσότερες διατριβές έχουν έκταση 100 έως 300 σελίδες στις οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνονται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα, οι εικόνες, οι πίνακες, η βιβλιογραφία και τα 

παραρτήματα. Στο περιεχόμενο της ο φοιτητής θα πρέπει να έχει επιδείξει επαρκή εμβάθυνση του 

θέματος ανάλογη με αυτή του Διδακτορικού επιπέδου σπουδών. Η περιεκτικότητα και η σαφήνεια 

αποτελούν βασικά προ απαιτούμενά χαρακτηριστικά τα οποία σε συνδυασμό με τον τρόπο 

επιστημονικής συγγραφή, θα καθορίσουν την τελική αξιολόγηση της Διδακτορικής μελέτης.  

 

Απαιτήσεις Μορφοποίησης 
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1. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό λέξεων, διπλό διάστιχο 

και να είναι εκτυπωμένες σε φύλλο Α4.  

2. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Calibri και το κείμενο σε πλήρη στοίχιση και μέγεθος 

γραμμάτων 12 (εκτός αν διευκρινιστικά αναφέρεται αλλιώς παρακάτω).  

3. Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι τα εξής: 

 Αριστερά 35mm (Περιθώριο για βιβλιοδεσία) 

 Δεξιά 15 mm 

 Πάνω 25 mm 

 Κάτω 25 mm 

4. Οι σελίδες θα πρέπει να είναι αριθμημένες 

5. Επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία μπορεί να υποστηρίξουν το περιεχόμενο της εργασίας θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα 

6. Το εξώφυλλο της εργασίας (Υπόδειγμα Β) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

 Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου φοιτητή 

 Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής  

 Μήνα και Έτος κατάθεσης εργασίας 

7. Η τελική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο  ηλεκτρονικό 

αποθετήριο ΠΟΛΥΝΟΗ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

 

Γενική οργάνωση και μορφοποίηση Διδακτορικής Διατριβής 

Η μορφή της Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να συμμορφώνεται με την τυπική επιστημονική 

διάταξη. Τυπικά απαιτούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Εξώφυλλο εργασίας- όπως περιγράφηκε παραπάνω 

2. Πρακτικό εξέτασης για την κρίση της Διδακτορικής διπλωματικής εργασίας 

3. Λίστα περιεχομένων- με αρίθμηση σελίδων 

4. Λίστα με εικόνες και πίνακες- με αρίθμηση σελίδων 

5. Ευχαριστίες- μπορεί να συμπεριληφθούν όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της μελέτης και 

οι επιβλέποντες Καθηγητές 

6. Περίληψη- Η περίληψη έχεις ως στόχο να ενημερώσει τους αναγνώστες εάν το θέμα της 

ερευνητικής μελέτης σχετίζεται με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα. Συνεπώς θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Στόχοι και ορισμοί των βασικών τομέων προς συζήτηση 

 Σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία συμπεριλαμβάνοντας το δείγμα, το σχεδιασμό και 

τις διαδικασίες 

 Τα κύρια στοιχεία και τα συμπεράσματα βασιζόμενα στη στατιστική ανάλυση 

 Λέξεις κλειδιά:4-5 λέξεων  

Η περίληψη δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Δεν θα πρέπει να υποδιαιρείται σε τυπικές ενότητες 

 Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεις βιβλιογραφικές αναφορές 
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 Δεν θα πρέπει να παραπέμπει σε εικόνες ή πίνακες του κυρίως κειμένου 

7. Περίληψη στην αγγλική γλώσσα και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα 

8. Εισαγωγή- Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες της μελέτης και συνολικά 

να καταλαμβάνει 1-2 σελίδες 

9. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση- Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μέσω της οποίας ο αναγνώστης θα οδηγηθεί στην 

ανάπτυξη του ερευνητικού ερωτήματος που μελετάται στην εκάστοτε έρευνα. Ο φοιτητής 

θα πρέπει να συνοψίσει τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών και βάσει αυτών να 

αναπτύξει το ερευνητικό ερώτημα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθούν οι στόχοι της 

μελέτης καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής 

10. Μεθοδολογία – Ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η επαρκής συμπερίληψη 

λεπτομερειών σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης 

να αξιολογήσει την αξιοπιστία και εγκυρότητα του πρωτοκόλλου και να μπορεί ο ίδιος να το 

αναπαράγει. Η μεθοδολογία θα πρέπει να χωριστεί στα ακόλουθα διακριτά τμήματα: 

 Συμμετέχοντες 

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό, τα 

χαρακτηριστικά και το φύλο του δείγματος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με το είδος της μελέτης, την έγκριση ηθικής-

δεοντολογίας καθώς και την κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων. Επίσης, 

δήλωση συγκατάθεσης των συμμετεχόντων όπου θα παρουσιάζεται σε παράρτημα.  

 Διαδικασίες αξιολόγησης/Διαδικασίες παρέμβασης 

Θα πρέπει να περιγραφεί η μεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριμένα: 

I. Ο γενικός σχεδιασμός που χρησιμοποιήθηκε 

II. Ο έλεγχος της μεθοδολογίας 

III. Η σειρά και ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε η μελέτη 

IV. Ποιος διενέργησε τη μελέτη και που έλαβε χώρα 

V. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν πιλοτική μελέτη 

VI. Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων αξιολόγησης και αξιοπιστία και 

εγκυρότητα αυτών 

VII. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παρέμβασης  

 Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Πληροφορίες για τις στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν 

 Κατηγορία των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

 Αιτιολόγηση επιλογής της συγκεκριμένης στατιστικής αξιολόγησης 

 Alpha value ή επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

 Οποιαδήποτε επιπλέον  στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

 Αποτελέσματα 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση 

των δεδομένων, την ανάλυση τους και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Θα πρέπει να 

εμπεριέχεται αναφορά σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της ερευνητικής 
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υπόθεσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν πίνακες και γραφήματα τα 

οποία αιτιολογούν τη στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσματα αυτής. Στο σημείο 

αυτό δεν αξιολογούνται τα αποτελέσματα της έρευνας, απλά παρουσιάζονται στον 

αναγνώστη.  

 Συζήτηση 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να συγκρίνει τα αποτελέσματα της έρευνας με 

προηγούμενες μελέτες της βιβλιογραφίας έτσι ώστε να εξηγηθούν, να ερμηνευτούν και 

να αξιολογηθούν τα ευρήματα της εργασίας σε σχέση με την κύρια ερευνητική 

υπόθεση. Συγκεκριμένα μπορούν να συμπεριληφθούν τα εξής:  

 Επανάληψη των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής και συσχέτιση αυτών με τα 

ευρήματα της μελέτης 

 Περιγραφή των μεθοδολογικών περιορισμών της μελέτης και του αντίκτυπου 

που μπορεί να έχουν στα αποτελέσματα 

 Αναφορά τρόπων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη μεθοδολογία της 

έρευνας 

 Συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρημάτων και της δυνατότητας 

γενίκευσης αυτών στο γενικό πληθυσμό 

 Συγκέντρωση των γενικών ευρημάτων της μελέτης 

 Λίστα σύντομων και γενικών συστάσεων για περαιτέρω έρευνα του 

συγκεκριμένου ερευνητικού τομέα 

11. Λίστα Βιβλιογραφίας 

12. Παράρτημα/τα – Μπορούν να συμπεριληφθούν ακατέργαστα δεδομένα, στατιστική 

ανάλυση, επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία, φόρμες συγκατάθεσης, 

ενημερωτικά φυλλάδια, ερωτηματολόγια κ. α.  

 

6. Βιβλιογραφία 

 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στον αναγνώστη πληροφορίες σχετικά με τα άρθρα 

και τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής. Θα πρέπει 

να εμπεριέχονται ολοκληρωμένες πληροφορίες και αντιστοιχία της βιβλιογραφία που 

παρατίθεται εντός του κειμένου με αυτήν στη λίστα της βιβλιογραφίας. Το σύστημα 

παραπομπών που χρησιμοποιείται για τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής είναι το 

Harvard Referencing υSystem και ακολούθως παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα σωστής 

εφαρμογής.  

Παράθεση εντός κειμένου 

 Ένας συγγραφέας 

Όταν χρησιμοποιούνται γενικές ιδέες ή συγκεκριμένες πληροφορίες από κάποια άλλη 

μελέτη τότε χρησιμοποιείται μόνο το επίθετο και η χρονολογία.  

π. χ. ……. η φυσική κατάσταση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος αποτελεί 

αντικείμενο μακροχρόνιας επιστημονικής έρευνας (Anderson 1992).  
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Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο συγγραφέας 

να αποτελεί ενεργό στοιχείο της πρότασης.  

π. χ.  ……. Ο Anderson (1992) αναφέρει ότι πολλές αξιολογήσεις της αερόβιας φυσικής 

κατάστασης έχουν αναπτυχθεί ώστε να βοηθήσουν τους προπονητές και τους γυμναστές.  

Σε περίπτωση παράθεσης αυτούσιου κειμένου τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

εισαγωγικά, το επίθετο του συγγραφέα, η χρονολογία και ο αριθμός της σελίδας.  

π. χ. ……. οι υπομέγιστες αερόβιες αξιολογήσεις είναι ευνοϊκές σε πολλές περιπτώσεις 

(Anderson 1992:304) 

Σε περίπτωση παράθεσης αυτούσιου κειμένου μεγαλύτερου από 30 λέξεις θα πρέπει να 

ξεκινήσει νέα παράγραφος και ο συγγραφέας να αναφερθεί με τον ίδιο τρόπο.  

 

 Πολλοί συγγραφείς 

Σε περίπτωση δύο συγγραφέων θα πρέπει να αναφερθούν τα επίθετα τους όπως είναι στο 

γνήσιο κείμενο και να προστεθεί το ᾽&᾽ ανάμεσα τους και στο τέλος η χρονολογία 

δημοσίευσης.  

π. χ. …. . οι επαγγελματίες αθλητές εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης σε 

σχέση με τους ερασιτέχνες (Mizuguchi & Kanosue, 2017) ή ……. Οι Mizuguchi & Kanosue 

(2017) αναφέρουν πως οι επαγγελματίες αθλητές εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης σε σχέση με τους ερασιτέχνες.  

Σε περίπτωση περισσότερων συγγραφέων χρησιμοποιείται η συντομογραφία ‘et al’ μετά 

το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και ακολούθως η χρονολογία.  

π. χ. ……. η ισορροπία και ο έλεγχος της στάσης του σώματος αποτελούν θεμελιώδεις 

λειτουργίες του οργανισμού (Blasco et al. 2019) ή ……Οι Blasco et al. (2019) αναφέρουν 

πως η ισορροπία και ο έλεγχος της στάσης του σώματος αποτελούν θεμελιώδεις 

λειτουργίες του οργανισμού…… 

 

Λίστα Βιβλιογραφίας 

Όλες οι αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν εντός του κειμένου θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στη λίστα της βιβλιογραφίας η οποία θα βρίσκεται στο τέλος του κειμένου. Η λίστα 

βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σε αλφαβητική σειρά βάσει του επιθέτου του πρώτου 

συγγραφέα.  

Πηγή Εμφάνιση λίστας βιβλιογραφίας 

Άρθρο – ένας 

συγγραφέας 

Rowland, T. W. (1990) Developmental aspects of physiological function 

relating to aerobic exercise in children. Sports Medicine, 10(4), pp. 255-266 
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Άρθρο – ένας 

συγγραφέας,  

πολλαπλές 

δημοσιεύσεις στο 

ίδιο έτος 

Rowland, T. W. (1990a) Developmental aspects of physiological function 

relating to aerobic exercise in children. Sports Medicine, 10(4), pp. 255-266 

Άρθρο – πολλοί 

συγγραφείς 

Sullivan, M. K. , Dejulia, J. J. , &Worrel, T. W. (1992) Effect of pelvic position 

and stretching method on hamstring flexibility. Medicine and Science in 

Sports & Exercise, 46, pp. 117-124.  

Βιβλίο Astrand, P. O. & Rodahl, K. R. (1988) Textbook of Work Physiology, McGraw-

Hill, London.  

Έγγραφο 

διαδικασίας 

συνεδρίου 

Edwards, D. G. (1968) "Mechanism of phosphate absorption by plant roots, 

Trans. 9th Int. Congr. Soil Science, Adelaide, 2, pp. 183-190.  

Διατριβή Caulder, I. (2002) "The Effect of Stretching Programmes on the Flexibility of 

the Hamstrings”, PhD Thesis, University of North London, London, UK.  

Ετήσια αναφορά Australian Department of Social Security (1991) Annual Report 1991, AGPS, 

Canberra.  

Άρθρο εφημερίδας Sheridan, G. (1998) "The Lies They Tell Our Children", Independent on 

Sunday, 2 February, p. 6.  
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7. Ιδρυματικό Αποθετήριο 

 

Όλες οι πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές εργασίες των φοιτητών οι οποίες έχουν 

αξιολογηθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο νέο 

Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι. Α. ) «Πολυνόη».  

 

Για να αναρτηθούν οι εργασίες στο Ι. Α. θα πρέπει: 

 Να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα Καθηγητή μέσω του ειδικού 

λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο 

 Να φέρουν τις ψηφιακές υπογραφές του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της 

εξεταστικής επιτροπής 

 Να είναι σε μορφή . pdf 

 Να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες): 

o Το εξώφυλλο της εργασίας (σελίδα τίτλου), 

o Στην επόμενη σελίδα τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής με τις ψηφιακές 

υπογραφές τους και 

o Στη συνέχεια να περιλαμβάνεται η σχετική δήλωση συγγραφέα 

 

Με την ανάρτηση της εργασίας του φοιτητή στο Ι. Α. «Πολυνόη» θα αποστέλλεται 

αυτοματοποιημένο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα βεβαιώνει την αυτό-

απόθεση αυτή, προκειμένου να προχωρήσει το Πανεπιστήμιο στην ανακήρυξη αποφοίτησής 

του. Το ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο για την 

απόκτηση τίτλου σπουδών από τον φοιτητή.  

Οι Πολιτικές, οι Οδηγίες χρήσης του Ι. Α. «Πολυνόη» και οι Δηλώσεις Συγγραφέα βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα: https://www. uniwa. gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ 

 

8. Προειδοποίηση Λογοκλοπής 

  

Υπενθυμίζεται ότι η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Ως λογοκλοπή μπορεί να θεωρηθεί η 

οικειοποίηση πνευματικής εργασίας κάποιου άλλου προσώπου η οποία στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ως δική μας. Οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπουν τη λογοκλοπή και 

σε περίπτωση αυτής μπορεί να επιβληθούν διάφορες κυρώσεις.  

Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή δημοσιευμένου περιεχομένου και ενσωμάτωση 

αυτού σε εργασία. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή μη δημοσιευμένου περιεχομένου η οποία 

μπορεί να έχει δημιουργηθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/
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Επιπρόσθετα θα θεωρηθεί ότι έχει διαπραχθεί λογοκλοπή σε περιπτώσεις αντιγραφής 

περιεχομένου με μικρή αλλαγή λέξεων και εκφράσεων του αρχικού κειμένου.  

Η μόνη περίπτωση εξαίρεσης μεταφοράς αυτούσιου κειμένου είναι εκείνη όπου μεταφέρονται 

μικρές εκφράσεις οι οποίες θα υποστηρίξουν το επιστημονικό συμπέρασμα στο οποίο ο 

συγγραφέας επιθυμεί να καταλήξει. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να παρατίθεται το κείμενο 

με εισαγωγικά και να αναφέρεται ο συγγραφέας και η χρονολογία. Σε αντίθετη περίπτωση η 

διαδικασία αυτή θεωρείται λογοκλοπή.  

Πριν από την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει το έντυπο 

συμμόρφωσης περί λογοκλοπής (Υπόδειγμα Α).  

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος λογοκλοπής 

πριν την εξέταση της εργασίας, από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Λεπτομέρειες του λογισμικού και 

του τρόπου που αξιολογεί το περιεχόμενο της εργασίας σας μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 

https://www. uniwa. gr/turnitin/ 

   

 

 

 

 

  

https://www.uniwa.gr/turnitin/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Υπόδειγμα γραφής (template) 

 

 

 

 

Υπόδειγμα Α.1: Δήλωση περί λογοκλοπής 

Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

Υπόδειγμα Α.3: Τεχνικά Στοιχεία Συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής 
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Υπόδειγμα Α.1: Δήλωση περί λογοκλοπής 

 

Copyright © Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  

 

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1988 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του 

 

Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις αναφερόμενες πηγές και 

μόνον.  

 

Ονοματεπώνυμο φοιτητή και ημερομηνία 
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(14 μέγεθος γραμμάτων – έντονα) 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΤΙΤΛΟΣ (14 μέγεθος γραμμάτων – έντονα) 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

(12 μέγεθος γραμμάτων – έντονα) 
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα Καθηγητή 

(Τίτλος-βαθμίδα) 

 

Όνομα Μέλους  

(Τίτλος-βαθμίδα) 

 

Όνομα Μέλους  

(Τίτλος-βαθμίδα) 

(12 μέγεθος γραμμάτων) 
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………. . του…………. , με αριθμό 

μητρώου ………   φοιτητής/τρια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών …………………………………… του 

Τμήματος…………………………. . της Σχολής………………………………. . του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

δηλώνω ότι:  

«Είμαι συγγραφέας αυτής της Διδακτορικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την 

προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές 

από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες,  

αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το 

περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το 

διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί 

προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος.  

Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του 

πτυχίου μου».  

Επιθυμώ την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας μου μέχρι……………………… και 

έπειτα από αίτηση μου στη Βιβλιοθήκη και έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή.  

 

 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

Έκφραση Ευχαριστιών (CALIBRI 14 έντονα στο κέντρο) 

 

Η Έκφραση ευχαριστιών είναι προαιρετική (CALIBRI 12 με παράλληλη στοίχιση) 
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ CALIBRI 11, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟΙΧΙΣΗ) 

 

Περίληψη 

(Παράλληλη στοίχιση, 12, CALIBRI, παράγραφος με 1 ½ διάστημα, χωρίς εσοχή στις αρχές των 

παραγράφων) 

 

Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της εργασίας (200 έως τριακόσιες 300 λέξεις).  

 

Λέξεις κλειδιά: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ CALIBRI 11, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟΙΧΙΣΗ) 

 

 

Abstract 

(Παράλληλη στοίχιση, 12, CALIBRI, παράγραφος με 1 ½ διάστημα, χωρίς εσοχή στις αρχές των 

παραγράφων) 

 

Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της εργασίας (200 έως τριακόσιες 300 λέξεις).  

 

Keywords: …………. .  
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Υπόδειγμα Α.2: Εξώφυλλο και αρχικές σελίδες Διδακτορικής Διατριβής 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (CALIBRI 14 στο κέντρο) 

 

Πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής διπλωματικής εργασίας iv 

Έκφραση Ευχαριστιών ........................................................................................................... v 

Περίληψη στην ελληνική γλώσσα ........................................................................................ vi 

Περίληψη στην αγγλική γλώσσα ......................................................................................... vii 

Πίνακας Περιεχομένων ....................................................................................................... viii 

Κατάλογος Σχημάτων ............................................................................................................ ix 

Κατάλογος Πινάκων ............................................................................................................... x 

Κατάλογος Συμβόλων και Συντομογραφιών ........................................................................ xi 

 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ (CALIBRI 12 έντονα, αριστερή στοίχιση) ...................................................... σελ.  

1.1. Ορισμός και διατύπωση του προβλήματος ...................................................... σελ.  

1.2. Σημασία της έρευνας ........................................................................................ σελ.  

1.3.  Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις ............................................................ σελ.  

1.4. Οριοθετήσεις και περιορισμοί της έρευνας ..................................................... σελ.  

1.5. Λειτουργικοί όροι .............................................................................................. σελ.  

 

ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ...................................................................... σελ.  

2. 1.  1ο υποκεφάλαιο ................................................................................................ σελ.  

2. 2. Παρομοίως ......................................................................................................... σελ.  

 

ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................... σελ.  

3. 1.  1ο υποκεφάλαιο ................................................................................................ σελ.  

3. 2. Παρομοίως ......................................................................................................... σελ.  
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ................................................................................................ σελ.  

4. 1.  1ο υποκεφάλαιο ................................................................................................ σελ.  

4. 2. Παρομοίως ......................................................................................................... σελ.  

 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ........................................................................................................... σελ.  

 

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.............................................................................. σελ.  

 

VII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................... σελ.  

 

VIΙI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .................................................................................................... σελ.  
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Υπόδειγμα Α.3: Τεχνικά Στοιχεία Συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Harvard citation style) 

Γραμματοσειρά: CALIBRI 12 

Διάστημα παραγράφου: 1 (δερματόδετο αντίτυπο, εκτύπωση σελίδων μπρος - πίσω) 

Στοίχιση: πλήρης 

Αρίθμηση σελίδων: στο κάτω μέρος της σελίδας στο κέντρο [οι πρώτες σελίδες με λατινική αρίθμηση. 

Η αρίθμηση (1, 2, . . . ) ξεκινά από τη σελίδα του πρώτου κεφαλαίου (Εισαγωγή)].  

Βιβλιογραφικές Πηγές: Harvard citation style 

Πίνακες, εικόνες, σχήματα: 

Π. χ. Πίνακας 2. 1. (2= αριθμός κεφαλαίου, 1= αρίθμηση πίνακα στο αντίστοιχο κεφάλαιο) ακολουθεί ο 

τίτλος του πίνακα με γράμματα 10αρια CALIBRI πλάγια. Η λέξη πίνακας,  σχήμα ή εικόνα καθώς και ο 

αριθμός θα είναι 10αρια έντονα. ) 

Στους πίνακες ο τίτλος γράφεται στο επάνω μέρος του πίνακα, ενώ στα σχήματα και τις εικόνες 

γράφεται στο κάτω μέρος.  

Διαμόρφωση σελίδας 

Πάνω περιθώριο = 2. 5 εκ. , Κάτω περιθώριο = 2. 5 εκ. , Αριστερό περιθώριο = 3. 5 εκ. , Δεξί περιθώριο 

= 1. 5 εκ. , Κάθε εσοχή (tab) = 0,5 εκ. , Διαστήματα κεφαλίδας και υποσέλιδου 1,27 εκ.  

Κεφαλίδες 

Στη μονή σελίδα του κεφαλαίου γράφεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και μετά στη σελίδα του 

κεφαλαίου γράφεται ο τίτλος του κεφαλαίου. Τα γράμματα πλάγια 10αρια με δεξιά στοίχιση.  

Τίτλοι 

1ος Κέντρο, Κεφαλαία, έντονα (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

2ος Αριστερά, πεζά, έντονα(1. 1. Ορισμός του προβλήματος) 

3ος Αριστερά, πεζά, έντονα (1. 2. Σημασία της έρευνας) 

Συνεχίζει το ίδιο πλαίσιο και για τους υπόλοιπους τίτλους.  

Διάγραμμα κεφαλαίων και υποδιαιρέσεων περιεχομένων 
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1.  Κεφάλαιο 1ο 

    1. 1.                         1ο Υποκεφάλαιο 

          1. 1. 1                              1η Υποενότητα του υποκεφαλαίου 

          1. 1. 2  

   1. 2                        2ο Υποκεφάλαιο 

2.  Κεφάλαιο 2ο 

 

Συντομογραφίες 

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ένας συντετμημένος τίτλος θα πρέπει ο όρος να γράφεται 

ολογράφως και η σύντμηση δίπλα μέσα σε παρένθεση π. χ. η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ)………… 

Κατάλογοι Σχημάτων, Εικόνων, Πινάκων 

Η αρίθμηση γίνεται με βάση το κεφάλαιο στο οποίο βρίσκεται το καθ’ ένα. Με την ίδια αρίθμηση 

παρατίθενται και μέσα στο κείμενο σε παρένθεση π. χ. Σχήμα 1. 6 σημαίνει ότι είναι το 6ο σχήμα του 1ου 

κεφαλαίου.  

Πίνακας: Παράδειγμα παρουσίασης καταλόγου πινάκων 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

  2. 2 Τυχαιοποιημένες μελέτης προγραμμάτων 

αποκατάστασης σε ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια (DaviesL. 2019) 

Σελ 61 

  3. 1 Δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

 

Σελ 78 

 

  3. 2 Διάγραμμα ροής μελέτης Σελ 82 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β 

 

Πρότυπα Έντυπα  

εφαρμογής του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 

 

 

α. Πρότυπα Έντυπα του άρθρου 5 του Κανονισμού 

Ι. ΑΙΤΗΣΗ για ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

β. Πρότυπα Έντυπα του άρθρου 5 του Κανονισμού 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ 

ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ 

IV. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

V. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

γ. Πρότυπα Έντυπα του άρθρου 5 του Κανονισμού 

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Δ. 

VII. ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ προς τη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

VIII. ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Δ. 

 

δ. Πρότυπα Έντυπα του άρθρου 5 του Κανονισμού 

IΧ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡ. 

Χ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

XI. ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
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Ι. ΑΙΤΗΣΗ για ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

Προς: Γραμματεία Τμ Φυσικοθεραπείας 

 

 

    ΑΙΤΗΣΗ για ΕΚΠΟΝΗΣΗ Διδακτορικής Διατριβής 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΥΔ: ………..…………..………… ……………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………………………………………………………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………….  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………….  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:  ………………………………………… 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:  ………………………………………………… 

KATOIKIA - ΟΔΟΣ: …………………………………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ:. ………. 

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ: ……………………………………………………………. ……….  Τ. Κ: ……………… 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ………………………………………. .  ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………………………… 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. : …………………………………………… E-mail: ……………………………………… 

[Θέση 

Φωτογραφίας] 
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ΣΠΟΥΔΕΣ (προπτυχιακές – μεταπτυχιακές - διδακτορικές) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: …………………………………………………………………………………………... 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………..  

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ: …………………….………………………………………………………………………….. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………….. ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………… 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: …………………………………………………………………………………………... 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………..  

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ: …………………….………………………………………………………………………….. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………….. ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………… 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: …………………………………………………………………………………………... 

ΤΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………..  

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ: …………………….………………………………………………………………………….. 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………….. ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………… 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

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

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

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

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εφόσον υπάρχει) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………..... 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: …………………….……………………………………………………………………..... 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………..... 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: …………………….……………………………………………………………………..... 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Επιθυμητή Θεματική Περιοχή Διδακτορικής Διατριβής: 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………… 

Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής και γλώσσα εκπόνησης:  

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Προτεινόμενο μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέποντας: 

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

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

.(συν-υποβάλλετει -Έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος Καθηγητή) 

 

Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

(Προσθέστε σελίδες ανάλογα με τις ανάγκες της πρότασης ή επισυνάψτε αυτόνομο κείμενο). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επισυνάπτονται στην αίτηση – δεν επιστρέφονται) 

□ α. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου αναγράφονται: 

□ - προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

□ - τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

□ - προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική) 

□ - Έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος Καθηγητή 

□ β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

□ γ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

□ 
δ. Αντίγραφο Πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών (για πτυχιούχους ΑΕΙ του 

εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ  

□ ε. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία του πρώτου κύκλου σπουδών.  

□ 
στ. Αντίγραφο ΔΜΣ ή τίτλου δεύτερου κύκλου σπουδών (για τίτλους ΑΕΙ του εξωτερικού 

απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

□ ζ. Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία του δεύτερου κύκλου σπουδών.  

□ 
η. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, με 

τεκμηρίωση όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ΑΣΕΠ.  

□ θ. Δύο (2) έως τρεις (3) συστατικές επιστολές.  

□ Ηλεκτρονικά αρχεία όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

 

 Ημερομηνία:…………………………. .  

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

………………………… 

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

Προς: Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή  

              μέσω Γραμματείας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

(υποβάλλεται έως τέλος Μαΐου) - (Άρθρο  40 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017). 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΥΔ: …….…….……………………… …………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………………………………………….. 
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Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: 

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

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

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

………………. 

Έτος Αναφοράς Υπομνήματος Προόδου: …………………………………………………………..… 

Ημερομηνία αποδοχής αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος/Πράξη Συνέλευσης: 

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

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

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ………………………………………… 

 

1. Περίληψη αντικειμένου ∆.∆. (έως 300 λέξεις). 

 

 

 

 

2. Περιγραφή προόδου τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς (έως 3 σελίδες). 

 

Συλλογή και επεξεργασία της βιβλιογραφίας 

Συγγραφή κεφαλαίων της εργασίας  

Διεξαγωγή έρευνας 

 

 

3. Σύνοψη νέων αποτελεσμάτων (έως 200 λέξεις). 

 

 

 

4. Δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα, κλπ. 
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Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά / Συνέδρια 

Υποβληθείσες Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά /Συνέδρια 

Συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα 

Άλλες Εργασίες / Ανακοινώσεις / Παρουσιάσεις / Λοιπό Έργο  

 

 

5. Σύντομη αναφορά στον  προγραμματισμό του επόμενου έτους και σε πιθανές καθυστερήσεις (έως 

200 λέξεις). 

 

 

6. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις  

   (από την προηγούμενη έκθεση προόδου μέχρι την παρούσα) 

 

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

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

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

 

Ημερομηνία:…………………………. .  

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

 

………………………… 

            (Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 
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ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

                                   Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

             

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

(υποβάλλεται έως τέλος Ιουνίου) 

 (Άρθρο  40 παραγρ. 2 του ν. 4485/2017). 

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

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

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

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

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

Έτος Αναφοράς Υπομνήματος Προόδου: ……………………………………………………………… 

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

Πράξη Συνέλευσης: ……………………………………………. 

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

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ………………………………………… 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  

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

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

1. Αναλυτική Αιτιολόγηση Αξιολόγησης Προόδου Διδακτορικής Διατριβής. 

(έως 1-2 σελίδες) 

Αναφέρεται η μέχρι στιγμής πορεία του έργου, και ειδικότερα περιγράφονται οι ερευνητικές 

δραστηριότητες  που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα όπως και τα 

αποτελέσματά τους  (π.χ. κατάθεση πρότασης/πρωτοκόλλου, ολοκλήρωση βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, μεθοδολογία έρευνας, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, 

προκαταρκτικά ευρήματα, συγγραφή και κατάθεση κεφαλαίων κ.τ.λ.) αναλόγως και του 

σταδίου της έρευνας. Αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης/απόκλισης από τους στόχους, 

Περιγραφή δυσκολιών και περιορισμών που παρατηρήθηκαν και παρεμπόδισαν την ομαλή 

εξέλιξη της εργασίας.  

Καταγράφεται η αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμοτήτων που είχαν δηλωθεί στην αίτηση 

εκπόνησης της 

διατριβής, όπως π.χ. η αντιμετώπιση θεμάτων ηθικής και Ηθικής και Δεοντολογίας με την 

εξασφάλιση των αντίστοιχων αδειών χρήσης βιολογικού υλικού, αλλαγή των μαθημάτων 

ΠΜΣ που είχαν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν οι μη κάτοχοι ΔΜΣ κ.ά. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

2. Δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα. 

Αναφέρονται οι μέχρι στιγμής δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά / Συνέδρια, οι 

υποβληθείσες Εργασίες, Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά /Συνέδρια, η συμμετοχή σε 

επιστημονικά προγράμματα ή άλλες Εργασίες, Παρουσιάσεις και το Λοιπό Έργο. 

Χρησιμοποιήστε το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών που ισχύει στο πεδίο σας (π.χ. APA, 

Ηarvard, Chicago) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

3. Διδακτικά καθήκοντα ή άλλες δραστηριότητες. 

Αναφέρονται τα διδακτικά καθήκοντα (π.χ. βοηθός διδασκαλίας) ή άλλη συμβολή στο 

διδακτικό έργο του Τμήματος, η συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες, επιτροπές, 

διοργάνωση συνεδρίων, κλπ. Αναφέρεται η απόδοση του σε εκπαιδευτικό έργο που τυχόν του 

έχει ανατεθεί.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

4. Προγραμματισμός για το επόμενο έτος και παρατηρήσεις για την συνέχεια της Εκπόνησης της 

Διδακτορικής Διατριβής.  

(έως 1-2 σελίδες) 

Περιγραφή ερευνητικών στόχων για το επόμενο έτος. Δραστηριότητες που προγραμματίζονται 

να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος, όσο και οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι (π.χ. ολοκλήρωση 

κάποιου σταδίου της έρευνας, ανάλυση δεδομένων, υποβολή εργασίας σε συνέδριο, συγγραφή 

κεφαλαίου/άρθρου κτλ ( ½-1 σελίδα).  

 

Εάν το πρόγραμμα απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων, συμπληρώστε όσα 

παρακολουθήσατε μέχρι σήμερα, ενώ σημειώστε όσα προγραμματίζετε να παρακολουθήσετε 

σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

 

Αναφορά προτάσεων για βελτίωση της προόδου της Δ.Δ., παροτρύνσεις, προτάσεις πιθανής 

διερεύνησης επιπλέον ερευνητικών προβλημάτων, παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, συμμετοχή σε συνέδρια, ανάθεση διδασκαλίας, κλπ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 
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5. Συνολική Αξιολόγηση Προόδου Διδακτορικής Διατριβής 

  

Επαρκής πρόοδος – Προτείνεται η συνέχιση της Δ.Δ. ☐ 

Ανεπαρκής πρόοδος – Προτείνεται η διακοπή της Δ.Δ. ☐ 

 

  

 

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

(Όνομα, Επώνυμο, Βαθμίδα, Ίδρυμα-Τμήμα) 

 

 

 

………………. ……………. ……………. 

(Α. Επιβλέπων) (Β. Μέλος) (Γ. Μέλος) 

 

 

 

Συνημμένα: 

Αναλυτικό Υπόμνημα Προόδου Υποψηφίου/ας Διδάκτορα ___________________________  

για το ακ. έτος __________  (αρ. πρωτ. ______________). 
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IV. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

                                   Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

             

ΑΙΤΗΣΗ  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ 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 ………………………………… 

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ………………………………………… 
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Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

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

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

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

 

Παρακαλούμε για την αντικατάσταση του/της κ. 

…………………………………………………………… 

ως επιβλέποντα/ουσας της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…. 

με τίτλο: 

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

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

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

………… 

.. λόγω 

………………………………………………………………………………………………………….. και 

την ανάθεση της επίβλεψής της στον/στην κ. …..……………………………………………………….. 

. 

 

Ο/Η επιβλέποντας/ουσα      Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή       (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

νέου/ας επιβλέποντα/ουσας)  
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V. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

                                   Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

             

ΑΙΤΗΣΗ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 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 ………………………………… 

Ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης έκθεσης προόδου: ……………………………………….. 
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Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

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

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

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

 

Παρακαλούμε για την τροποποίηση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα 

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

με τίτλο: 

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

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

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

λόγω (επισυνάπτεται αναλυτική αιτιολόγηση) ………………………………………………………… 

ως εξής (νέος προτεινόμενος τίτλος). …………………………………………………………………… 

 

 

Ο/Η επιβλέποντας/ουσα  Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας 

  

 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)  (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 
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VI. ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Δ. 

 

 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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VII. ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ προς τη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

                    Προς:  Τμ. Φυσικοθεραπείας 

 

Τελική Αναλυτική Εισηγητική Έκθεση προς τη Συνέλευση του τμήματος 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τριμελούς Συμβουλευτική Επιτροπή για την αίτηση αξιολόγησης και υποστήριξης της 

Διατριβής του Υ. Δ. - Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

 

Η αξιολόγησή σας για τη Διδακτορική Διατριβή  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομα υποψήφιου διδάκτορα : ………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: 

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

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

…………………………………………………………………………………. 

I. έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής  
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II. έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον μέρος αυτής:  

α) με τη συμμετοχή σε 2 ανακοινώσεις διεθνών συνεδρίων και 

β) σε 2 δημοσιεύσεις διεθνών και έγκριτων περιοδικών καταχωρημένων σε βάση δεδομένων 

με δείκτη απήχησης.  

III. Ο υποψήφιος διδάκτορας είχε συνεργασία ερευνητικού επίπεδου συναφούς με το ευρύτερο 

πεδίο του αντικειμένου του σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή θεσμοθετημένα 

Εργαστήρια των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

Επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης: 

1. Πρωτοτυπία της έρευνας Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός / καλός / 

πολύ καλός / άριστος  

Λόγος για την αξιολόγησή σας:  

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

…………………………………………………….. ……………. 

2. Επιστημονική ποιότητα των κεφαλαίων Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / 

ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / άριστος  

Λόγος για την αξιολόγησή σας:  

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

……………………………………………….. ……………. 

3. Επανεκτίμηση της έρευνας όπως φαίνεται στην «Εισαγωγή» και τη «Συζήτηση» 

Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / άριστος  

Λόγος για την αξιολόγησή σας:  

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

………………………………………………….. ……………. 

4. Ποιότητα γραπτής παρουσίασης Βαθμός: απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός / 

καλός / πολύ καλός / άριστος  

Λόγος για την αξιολόγησή σας:  

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

………………………………………………….. ……………. 

5. Συνολική αξιολόγηση (με βάση τις παραπάνω κατηγορίες αξιολόγησης 1 – 4) Βαθμός: 

απαράδεκτος / αποδεκτός / ικανοποιητικός / καλός / πολύ καλός / άριστος  

Λόγος για την αξιολόγησή σας:  

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

………………………………………………….. ……………. 
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Σημείωση: Ο υποψήφιος διδάκτορας θα επιτρέπεται να υπερασπιστεί τη διατριβή μόνο εάν κανένα 

από τα παραπάνω κριτήρια δεν χαρακτηριστεί ως «μη αποδεκτό». Σε περίπτωση «μη αποδεκτής» 

βαθμολογίας, ο εισηγητής του υποψηφίου θα ζητήσει από τον υποψήφιο να βελτιώσει το 

χειρόγραφο. Η αναθεωρημένη έκδοση του χειρογράφου, με μια επιστολή που εξηγεί τις αλλαγές 

που έγιναν, θα αξιολογηθεί από τα μέλη της επιτροπής διατριβής που βαθμολόγησαν τη διατριβή 

ως «μη αποδεκτή» σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια.  

Προτείνεται ο υποψήφιος διδάκτορας να προχωρήσει στην υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβή: 

Ναι… όχι…  Λόγοι σε περίπτωση που προτείνετε ο υποψήφιος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη 

διατριβή (25-100 λέξεις): 

Εισηγούμαστε τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής από τη 

συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α. και ορισμό ημερομηνίας εξέτασης της 

υποστήριξης εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

(δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 2 μήνες μετά τον ορισμό της). 

Ναι… όχι…          

Ημερομηνία:…………………………. .  

Εισηγητής/τρια: ………………………………………… ……………………… ………… (Υπογραφή)       

1ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: …… …………………………………. (Υπογραφή)       

2ο Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ……………………… ……………….. (Υπογραφή)       
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VIII. ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Δ. 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

            Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

Αίτηση  

ορισμού επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

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 

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

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

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

 

Παρακαλώ να ορίσετε επταμελή εξεταστική επιτροπή για την τελική αξιολόγηση και κρίση της 

διδακτορικής μου διατριβής   

 

Ημερομηνία:…………………………. .  

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

………………………… 

     (Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 
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IΧ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

            Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ μέλους της εξεταστικής επιτροπής: 

Κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής  

1. Ερευνητικό ερώτημα     

i. Το ερευνητικό πρόβλημα και τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται και περιγράφονται 

σαφώς; 

ii. Η επιλογή του ερευνητικού ερωτήματος τεκμηριώνεται επαρκώς από επιστημονικά 

επιχειρήματα και αναφορές στην σχετική βιβλιογραφία; 

iii. Πόσο πρωτότυπο είναι το ερευνητικό ερώτημα; 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο      

i. Οι έννοιες και οι θεωρίες που χρησιμοποιούνται εξηγούνται επαρκώς; 

ii. Είναι κατάλληλες για την ανάλυση της θεματικής που έχει επιλεγεί; 

iii. Εδραιώνονται στην βιβλιογραφία της έρευνας; 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 
 

3. Βιβλιογραφική επισκόπηση/επάρκεια    

i. Ο φοιτητής/ήτρια παραπέμπει σε επαρκείς πηγές σχετικές με το θέμα της διπλωματικής; 

ii. Οι πηγές αυτές είναι πρόσφατες, ενημερωμένες και ουσιαστικές; Τούτο αποδεικνύεται από 

την χρήση τους στην έρευνα; 

iii. Ο φοιτητής/ήτρια διαθέτει καλή γνώση και έλεγχο της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας; 

iv. Τα ερευνητικά ερωτήματα εδραιώνονται στην βιβλιογραφία της έρευνας;  
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Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα ….  

4. Μεθοδολογία και έρευνα     

i. Οι μεθοδολογικές επιλογές δικαιολογούνται επαρκώς; Ο φοιτητής/ήτρια αναγνωρίζει και 

λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς των εφαρμοζόμενων μεθόδων έρευνας; 

ii. Η συλλογή δεδομένων είναι τυπική, αυστηρή και πλήρης; 

iii. Η μεθοδολογία που επελέγη εφαρμόσθηκε με συνέπεια; 

iv. Τα δεδομένα/τεκμήρια και η βιβλιογραφία της έρευνας ερμηνεύονται με δόκιμο τρόπο; 

v. Τα ερευνητικά ευρήματα πιστοποιούν την ικανότητα του φοιτητή/ήτριας να εκμεταλλευθεί 

αποτελεσματικά βιβλιογραφία και δεδομένα; 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

5. Δομή και γλώσσα      

i. Η διπλωματική εργασία διαθέτει λογική δομή; 

ii. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο φοιτητής/ήτρια τεκμηριώνονται από την θεωρητική, 

ιστορική και/ή εμπειρική έρευνα; 

iii. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην διπλωματική είναι επιστημονική (ακριβής και συνεπής 

χρήση των όρων, αποφυγή στερεότυπων εκφράσεων και αλμάτων σκέψης, αποφυγή 

δημοσιογραφικού στυλ); 

iv. Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές οδηγίες (συνέπεια και 

πληρότητα των παραπομπών, αλφαβητική σειρά της βιβλιογραφικής αναφοράς, κ.λπ.); 

v. Η διπλωματική έχει συνταχθεί με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο; Ακολουθεί σωστούς 

κανόνες σύνταξης και ορθογραφίας; 

vi. Η παρουσίαση της διπλωματικής είναι η ενδεδειγμένη (υποδιαίρεση σε κεφάλαια, χρήση 

υπότιτλων, ευπαρουσίαστο κείμενο, σωστή παρουσίαση πινάκων και δεδομένων, τήρηση 

των προδιαγραφών εξωφύλλου και σύνταξης του Τμήματος); 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

6. Σημασία και ακρίβεια των συμπερασμάτων    

i. Τα συμπεράσματα παραπέμπουν σε, και αποτυπώνουν, το ερευνητικό πρόβλημα και το 

ερευνητικό ερώτημα; 

ii. Τα συμπεράσματα συνοψίζουν επαρκώς τα βασικά ευρήματα της έρευνας; 

iii. Ο φοιτητής/ήτρια χρησιμοποιεί τα ευρήματα ώστε να υποστηρίξει και να τεκμηριώσει με 

δόκιμο τρόπο ένα ισχυρό και πειστικό επιχείρημα; 

iv. Ο φοιτητής/ήτρια αναγνωρίζει και εμφανίζει στο συμπέρασμα τυχόν περιορισμούς στην 

έρευνα που διεξήγαγε; 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

7. Προφορική παρουσίαση      

i. Η έρευνα παρουσιάσθηκε με σαφή και κατάλληλο τρόπο; 
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ii. Η υποστήριξη κατέδειξε την κατανόηση από πλευράς του εξεταζόμενου/ης των ισχυρών 

στοιχείων και των αδυναμιών της διπλωματικής; 

iii. Ο φοιτητής/ήτρια απάντησε με επάρκεια στα ερωτήματα της εξεταστικής επιτροπής; 

iv. Ο φοιτητής/ήτρια συζήτησε με εποικοδομητικό τρόπο την κριτική της εξεταστικής 

επιτροπής; 

v. Διαδικασία σύνταξης (μόνο για τον επιβλέποντα) 

vi. Ο φοιτητής/ήτρια έδειξε ότι ήταν σε θέση να εργασθεί αυτόνομα και κριτικά; 

vii. Ο φοιτητής/ήτρια τηρούσε τις προθεσμίες; 

viii. Ο φοιτητής/ήτρια επέδειξε την απαραίτητη αφοσίωση και δέσμευση στην έρευνα; 

ix. Ο φοιτητής/ήτρια έδειξε κατά τη διάρκεια της εργασίας πρωτοβουλία, φιλοδοξία, 

πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και αναλυτική σκέψη; 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

8. Το δημοσιευμένο έργο (επιστημονικά άρθρα) που σχετίζεται με την εκπόνηση της διατριβής  

i. Ως προς την ποιότητα,  

ii. Ως προς την πληρότητα, 

iii. Ως προς την πρωτότυπη σκέψη 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

9. Το δημοσιευμένο έργο (επιστημονικά συνέδρια) που σχετίζεται με την εκπόνηση της διατριβής  

i. Ως προς την ποιότητα,  

ii. Ως προς την πληρότητα, 

iii. Ως προς την πρωτότυπη σκέψη 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

10. Γενική αξιολόγηση του συγγράμματος της Διδακτορικής Διατριβής       

i. η γενικότερη συμβολή της στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης  

ii. Ως προς την ποιότητα,  

iii. Ως προς την πληρότητα, 

iv. Ως προς την πρωτότυπη σκέψη 

Βαθμός Απορρίπτεται …, Καλώς …, Λίαν Καλώς …., Άριστα …. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (ισχυρά στοιχεία και αδυναμίες της διπλωματικής) …………. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ……………………… 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή του μέλους της εξεταστικής επιτροπής: 
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Χ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

  

                                    Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  Τ Η Σ  Ε Π Τ Α Μ Ε Λ Ο Υ Σ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Τ Ε Λ Ι Κ Η  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Κ Α Ι  Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Η Σ  

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η Σ  

Στη Αθήνα σήμερα  ……………. και ώρα ………………. στο γραφείο του Προέδρου του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα), ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου ………………. πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος …………………, 

συνεκλήθη η επταμελής επιτροπή για να παρακολουθήσει/αξιολογήσει την παρουσίαση – 

υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος 

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

με τίτλο:  

«………………………………………………………………………………………………………

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

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

………» 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και μέσω τηλεδιάσκεψης.  
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Η υποστήριξη έγινε σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον μελών της εξεταστικής επιτροπής, η 

οποία ορίστηκε με απόφαση της ……………..ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα. 

Παρόντα ήταν ……………… (…..)  μέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

 

Παρόντες: 

Με Φυσική Παρουσία: 

………………….. 

Μέσω τηλεδιάσκεψης: 

………………….. 

Απόντες:  

…………………………. 

Διαπιστώνεται τη απαιτούμενη από το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 24 απόφασης (ΦΕΚ 

1062/23-3-2018 τ. Β΄) απαρτία και ακολούθησε η παρουσίαση/υποστήριξη.  

             

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν ερωτήσεις στον ……………………… από τα μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες ο υποψήφιος απάντησε επιτυχώς.  

 

Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία τρίτων και 

έκρινε την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και στη 

συμβολή στην επιστήμη.  

 

Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ομόφωνα κατέληξαν ότι:  

1. Η υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές, και είναι 

πλήρης.  

2. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι πρωτότυπα και αποτελούν ουσιαστική 

συμβολή στην επιστήμη. 

3. Η ενημέρωση του/της υποψηφίου/ας στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία είναι 

επαρκής. 

4. Ο/Η υποψήφιος/α είχε σημαντική οργανωτική ικανότητα στην αντιμετώπιση 

πρακτικών προβλημάτων κατά την διεξαγωγή της ερευνάς της. 
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Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα, μετά τα παραπάνω, να απονείμει το βαθμό: 

……………………….. 

 

Το παρόν υπογράφεται και επικυρώνεται ως εξής:  

 

O/Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής 

 

……………………………………. 

Τα μέλη:  

…………………………………. 
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XI. ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

 

 Ημερομηνία: ………………… 

 Αρ. Πρωτ.: …………………. 

         [Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

                                   Προς: Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

Αίτηση Ορκωμοσίας Διδάκτορα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

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

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

Ημερομηνία εξέτασης διδακτορικής διατριβής: …………………………………… 

 

Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στην ερχόμενη ορκωμοσία  

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά / έγγραφα: 

 Βεβαίωση Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων περί μη οφειλής άδειας εισόδου οχήματος (μόνο γιά 

τους φοιτητές που έχουν λάβει άδεια εισόδου). 

 Βεβαίωση Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης περί μη οφειλής βιβλίων ή προστίμων στη Βιβλιοθήκη  

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα 

 Ημερομηνία:…………………………. .  

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα 

 

………………………… 

     (Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 


