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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΦΑΑ 

 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει 
εξειδικευτεί στην πρωτότυπη έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης στην ευρύτερη περιοχή των 
επιστημών της άσκησης και φυσικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αποτελεί πιστοποίηση 
ουσιαστικού κύρους, καινοτομίας, επιστημονικής/επαγγελματικής αυτονομίας και σταθερής 
προσήλωσης στη διαμόρφωση νέων ιδεών και διαδικασιών. Τα αποτελέσματα του διδακτορικού 
πρέπει να έχουν εφαρμογή και να αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, χωρίς 
να παραβλέπονται στοιχεία ουσιώδους βασικής έρευνας. Το ΔΔ απονέμεται σε υποψήφιους 
διδάκτορες (ΥΔ) οι οποίοι:  
 
• έχουν επιδείξει συστηματική κατανόηση του πεδίου έρευνας και γνώση των δεξιοτήτων και 

μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το εν λόγω πεδίο, 
• έχουν επιδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και προσαρμόζουν 

αυτόνομα μια σημαντική διαδικασία της έρευνας με δόκιμη ακεραιότητα, 
• έχουν συνεισφέρει στην υφιστάμενη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, διαμέσου της 

καινοτόμου και υψηλών προδιαγραφών έρευνας δημοσιεύοντας μέρος ή το σύνολο του έργου 
που εκπόνησαν σε ευρέως αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 

• είναι ικανοί να αναλύουν κριτικά, αξιολογούν και να συνθέτουν νέες ιδέες σε θέματα της έρευνάς 
τους,  

• μπορούν να μεταδώσουν με αποτελεσματικό τρόπο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και 
στην κοινωνία γενικότερα, γνώσεις, συμπεράσματα και εφαρμογές που προκύπτουν από την 
έρευνάς τους,  

 μπορούν να επιδεικνύουν γνώση όχι μόνο στο εξειδικευμένο θέμα του διδακτορικού τους, αλλά 
και στον ευρύτερο χώρο της αθλητικής επιστήμης, άσκησης, υγείας και ποιότητα ζωής, μέσω της 
ερευνητικής/εργαστηριακής και διδακτικής τους επάρκειας,  

 έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας. 
 
1. Εισαγωγή - Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 
 
Αιτήσεις για εγγραφή για την απόκτηση ΔΔ υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ δύο (2) φορές 
ετησίως και συγκεκριμένα το τελευταίο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. 
Απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με ερευνητική διατριβή ή αντίστοιχου τίτλου 
αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ισότιμου τίτλου από ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών της άσκησης και φυσικής δραστηριότητας ή σε 
συναφές αντικείμενο ή σε αντικείμενο που μπορεί να έχει εφαρμογή στο προαναφερόμενο 
επιστημονικό πεδίο. Κάτοχοι ΜΔ που δεν εκπόνησαν ερευνητική διατριβή δύνανται να επιλεχθούν 
σε περίπτωση που έχουν πιστοποιημένο ερευνητικό έργο, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου, μέσω μίας (1) τουλάχιστον δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή 
απήχησης (impact factor) στη βάση ISI ως πρώτοι ή κύριοι συγγραφείς (corresponding authors) και 
σε θεματολογία συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται να καταθέσουν:  
 

 αίτηση 

 βιογραφικό σημείωμα με έμφαση στο επιστημονικό έργο του/της αιτούντος (επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, ερευνητικά προγράμματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες), 
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 αντίγραφο πτυχίων 

 πρόσφατο αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου σύμφωνα 
με τα παρακάτω πρότυπα (σύμφωνα με το ΑΣΕΠ): 
 
α Certificate in advanced english (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
β BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
γ INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. 

δ BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES). 

ε LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.  
στ CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
ζ CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 

- EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - 
EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 
της πολύ καλής γνώσης). 

η ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

θ ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

ι EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 
ια OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent 

level C1). 
ιβ ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
ιγ Test of Interactive English, C1 + Level. 
ιδ Test of Interactive English, C1 Level. 

 

 δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα στέλνονται απευθείας από τον υπογράφοντα 
(ηλεκτρονικά ή έντυπα) στην γραμματεία του Τμήματος 

 ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από καθηγητή του Τμήματος, στο οποίο θα αναφέρεται α) η 
πρόθεση του/της να αναλάβει την επίβλεψη του υποψηφίου κατά την εκπόνηση του 
ερευνητικού έργου και της διδακτορικής διατριβής, και β) με ποιο τρόπο το συγκεκριμένο έργο 
προάγει την γνώση και καινοτομία των επιστημών της άσκησης και φυσικής δραστηριότητας ή 
συναφών χώρων  

 προσχέδιο πρότασης διατριβής (μέχρι 1500 λέξεις) που θα προσδιορίζει το θέμα, το οποίο θα 
πρέπει να είναι πρωτότυπο και να προάγει τη γνώση στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή – το 
προσχέδιο περιλαμβάνει: εισαγωγή, ανάλυση του σκεπτικού, προτεινόμενη μεθοδολογία, 
βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα (σε ετήσια βάση) για τις κύριες ενέργειες/στόχους κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης. 

 
Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ) αξιολογεί τις αιτήσεις και προτείνει στη ΓΣΕΣ την αποδοχή 
ή απόρριψή τους. 
 
2. Χρονική Διάρκεια  
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Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΔ είναι, α) για ΥΔ πλήρους φοίτησης: 3 έως 5 πλήρη έτη 
από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και β)  για ΥΔ μερικής 
φοίτησης: 5 έως 8 πλήρη έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Η ένταση σε σπουδές πλήρους ή μερικής φοίτησης γίνεται μετά από αίτηση του 
υποψηφίου με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και δηλώνεται στην αίτηση. ΥΔ πλήρους 
φοίτησης θεωρείται όταν αποδεδειγμένα αφιερώνει τον ελάχιστο χρόνο που αναλογεί στις 30 
μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Η ΕΔΣ εισηγείται και η ΓΣΕΣ εγκρίνει αποφάσεις που αφορούν τυχόν 
αδυναμία των ΥΔ να τηρήσουν τα προαναφερόμενα. Είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης για χρονικό 
διάστημα ενός συν ενός (1+1) έτους μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του ΥΔ, αξιολόγηση 
και εισήγηση από την ΕΔΣ και έγκριση από τη ΓΣΕΣ. 
 
3. Συμβουλευτική Επιτροπή  
 
Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει άλλα δύο μέλη για να συγκροτήσουν την τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή στην πρώτη ΓΣΕΣ μετά το πέρας της περιόδου αιτήσεων (δηλώνεται στο έντυπο πρόθεσης 
ανάληψης ΥΔ). Το ένα μέλος της τριμελούς από το οικείο Τμήμα ενώ το δεύτερο μπορεί να είναι 
καθηγητής άλλου Τμήματος, του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
ομότιμος καθηγητής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή ερευνητής των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ θεσμοθετημένου ερευνητικού 
κέντρου του εσωτερικού/εξωτερικού και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής 
πρέπει να έχουν συναφές επιστημονικό έργο στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της προτεινόμενης 
διδακτορικής διατριβής. Για να διασφαλιστεί η εμπειρία της τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της 
συνολικά θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα άθροισμα τουλάχιστον οκτώ (8) ολοκληρωμένων 
διατριβών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως μέλη τριμελών επιτροπών ή άθροισμα τουλάχιστον 
30 δημοσιεύσεων ως πρώτοι ή υπεύθυνοι (corresponding) συγγραφείς σε επιστημονικά περιοδικά 
με συντελεστή απήχησης (impact factor) της βάσης ISI (τα σχετικά αποδεικτικά καταγράφονται από 
τον επιβλέποντα καθηγητή στο έντυπο πρόθεσης ανάληψης ΥΔ). Κάθε καθηγητής μπορεί να 
επιβλέπει μέχρι τέσσερις (4) υποψήφιους διδάκτορες, ή πέντε (5) σε περίπτωση ενός ή 
περισσοτέρων ΥΔ μερικής φοίτησης. 
 
4. Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών  
 
Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ) ορίζεται από την ΓΣΕΣ και αποτελείται από τρία (3) μέλη τα 
οποία έχουν επιδείξει διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο με βάση τις βιβλιομετρικές βάσεις 
δεδομένων που χρησιμοποιεί το Τμήμα στις αξιολογήσεις του. Τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής 
εστιάζονται στην τήρηση του παρόντος κανονισμού καθώς και στη βελτίωσή του με καινοτόμες 
προτάσεις που στοχεύουν στην ομαλότερη λειτουργία του προγράμματος, στη διεθνοποίηση και 
καθιέρωσή του ως πυρήνα αριστείας σε θέματα αθλητισμού, άσκησης, υγείας, φυσικής 
δραστηριότητας και ποιότητας ζωής. Δύναται επίσης να προτείνει στην ΓΣΕΣ την αφαίρεση της 
ιδιότητας του ΥΔ σε περιπτώσεις ανεπαρκούς προόδου, λογοκλοπής,  μη συμμόρφωση με τους 
κανόνες δεοντολογίας, κλπ. 
 
5. Διαδικασία Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος  
 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι οφείλουν να 
συμπληρώσουν 180 διδακτικές μονάδες σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.   
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Πίνακας 1: Διδακτικές Μονάδες ανά Αντικείμενο  Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) 

Α. Προχωρημένη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας  15 

Β. Μαθήματα Επιλογής 0-10 

Γ. Σεμινάρια διδακτορικού κύκλου σπουδών 5 

Δ. Μαθητεία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 0-10 

Ε. Επιστημονικές δημοσιεύσεις  10-20 

ΣΤ. Διδασκαλία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) 0-30  

Ζ. Διδακτορική Διατριβή  120 

  

 
 
5Α. Προχωρημένη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας 
Το μάθημα προχωρημένης στατιστικής που προσφέρεται από τη ΣΕΦΑΑ διδάσκεται σε ένα 
ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι υποχρεωτικό και αντιστοιχεί σε 10 ΔΜ. Οι 5 ΔΜ της μεθοδολογίας 
έρευνας μπορούν να κατοχυρωθούν με: (α) επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος που αφορά τη 
Μεθοδολογία Έρευνας & Στατιστικής που προσφέρεται από Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (π.χ., ποιοτικές μέθοδοι έρευνας) αναγνωρισμένου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή ερευνητικού 
κέντρου της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του ΤΕΦΑΑ, ή (β) από 
πρόγραμμα υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος καθηγητή που αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής του ΥΔ, ή (γ) από συνδυασμό των 
παραπάνω (α) και (β).  
 
5Β. Μαθήματα επιλογής 
Οι ΥΔ μπορούν να συγκεντρώσουν 10 ΔΜ από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής. 
Τα μαθήματα επιλογής μπορούν προέρχονται από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΠΜΣ) του 
ιδίου ή άλλου Τμήματος και πρέπει να είναι συναφή με το ευρύτερο πεδίο έρευνας του ΥΔ. Για τα 
μαθήματα επιλογής χρειάζεται: (α) η γραπτή συναίνεση του επιβλέποντος καθηγητή, και (β) η 
διασφάλιση – με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή – ότι τα μαθήματα ανήκουν σε εγκεκριμένα 
Μεταπτυχιακά ή/και Διδακτορικά Προγράμματα.  
 
5Γ. Σεμινάρια διδακτορικού κύκλου σπουδών 
Τα σεμινάρια διδακτορικού κύκλου σπουδών αφορούν ενότητες παρουσιάσεων σε θέματα που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές δραστηριότητες της ΣΕΦΑΑ. Τα σεμινάρια διδακτορικού κύκλου 
σπουδών είναι σειρά υψηλού επιπέδου διαλέξεων της Σχολής, γίνονται σε προγραμματισμένες 
ημερομηνίες και καθορίζονται περιοδικά με απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι ΥΔ υποχρεούνται να 
παρουσιάσουν επιτυχώς (σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντος) σε τουλάχιστον ένα (1) 
σεμινάριο και να παρακολουθήσουν άλλα δύο (2).  
 
5Δ. Μαθητεία ανάπτυξης δεξιοτήτων 
Η μαθητεία ανάπτυξης δεξιοτήτων αφορά την εξάσκηση του ΥΔ σε ακαδημαϊκούς χώρους δράσης 
(εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, κλπ) ή επαγγελματικούς φορείς (κλινικές, κέντρα υπηρεσιών 
άσκησης, αθλητικού τουρισμού, κινητικής αναψυχής, κλπ) και τη σύνδεση της θεωρητικής 
κατάρτισης με την πρακτική εφαρμογή. Η μαθητεία δύναται ακόμη να συμπεριλαμβάνει τη 
συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με υποχρέωση παραδοτέων από τον υποψήφιο, το σχεδιασμό 
και υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, την υλοποίηση 
παρεμβατικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε διδακτικό έργο της Σχολής, κτλ. Η πραγματοποίηση 
της μαθητείας ελέγχεται και αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή. 
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5Ε. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
Προκειμένου να υποστηρίξουν τη διδακτορική τους διατριβή, οι ΥΔ οφείλουν να παρουσιάσουν 
επιστολές αποδοχής ή αντίγραφα δύο (2) τουλάχιστον σχετικών δημοσιεύσεων (ή μία σύμφωνα με 
όσα περιγράφονται στο 5ΣΤ) με δεδομένα που προέρχονται από τη διδακτορική έρευνα του ΥΔ σε 
περιοδικά με συντελεστή απήχησης (impact factor) της βάσης ISI. Μία από τις δημοσιεύσεις θα 
μπορούσε να είναι ανασκόπηση πάνω στο θέμα της διατριβής. Ο ΥΔ οφείλει να έχει κύριο ρόλο στη 
διαδικασία των δημοσιεύσεων, αναλαμβάνοντας το φόρτο εργασίας που αναλογεί σε μια τέτοια 
προσπάθεια ως πρώτος συγγραφέας.  
 
5ΣΤ. Διδασκαλία στο ΠΠΣ 
Οι ΥΔ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν να διδάξουν στο ΠΠΣ της ΣΕΦΑΑ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (8 
διδακτικές ώρες/εβδομάδα) λαμβάνουν 15 ΔΜ και απαλλάσσονται από τα 10 ΔΜ της μαθητείας 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και από 5 ΔΜ των μαθημάτων επιλογής. Οι ΥΔ που επιλέγουν να διδάξουν 
στον Προπτυχιακό κύκλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (8+8 διδακτικές 
ώρες/εβδομάδα) λαμβάνουν 30 ΔΜ και απαλλάσσονται επιπλέον από τα 10 ΔΜ των δημοσιεύσεων 
(μία δημοσίευση αντί για δύο) και από 5 ΔΜ των μαθημάτων επιλογής. Τα μαθήματα του ΠΠΣ που 
θα προσφέρονται για διδασκαλία από ΥΔ θα αναρτώνται από τη Γραμματεία της Σχολής κάθε 
εξάμηνο. Ο ΥΔ πρέπει να έχει συνάφεια με το μάθημα που θα επιλέξει να διδάξει (κύρια ή 
δευτερεύουσα ειδικότητα ή προηγούμενη διδακτική/εργασιακή εμπειρία ή σχέση με τη διδακτορική 
διατριβή). Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των ΥΔ για διδασκαλία σε μαθήματα του ΠΠΣ γίνεται από 
τη ΓΣ. Η διδασκαλία μπορεί να επιλεγεί σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό εξάμηνο του διδακτορικού 
κύκλου σπουδών. Η ΓΣΕΣ ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ΥΔ ως διδάσκοντα στο ΠΠΣ. 
 
5Ζ. Διδακτορική διατριβή 
Ο τρόπος συγγραφής είναι ενιαίος για όλους τους ΥΔ και περιγράφεται στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος. Εναλλακτικά, η διατριβή μπορεί να έχει τη μορφή τουλάχιστον τριών (3) 
δημοσιευμένων άρθρων (με την προϋπόθεση ότι τα άρθρα είναι τμήματα μιας ενιαίας ερευνητικής 
εργασίας) στα οποία ο ΥΔ είναι πρώτος συγγραφέας, και τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
άλλες διατριβές. Ένα από τα τρία επιστημονικά άρθρα μπορεί να είναι κεφάλαιο σε βιβλίο της 
αλλοδαπής ως πρώτος συγγραφέας. Σ’ αυτή την περίπτωση προηγείται μια εισαγωγή, όπου 
εξηγείται η συνεισφορά των ερευνών που παρουσιάζονται στα άρθρα (ή κεφάλαιο) στην πρόοδο της 
επιστήμης και των εφαρμογών των ερευνών αυτών στο αντικείμενο που πραγματεύεται, και ένας 
επίλογος ο οποίος περιλαμβάνει και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες.  Η γλώσσα συγγραφής της 
διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. 

Η διατριβή παραδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματεία από τον ΥΔ για να 
παραδοθεί στον κύριο επιβλέποντα καθηγητή και τα μέλη της τριμελούς και απαραίτητα 
περιλαμβάνει: α) τίτλο και περίληψη στα Αγγλικά και Ελληνικά, β) κατάλογο διαγραμμάτων, 
πινάκων, φωτογραφιών (εάν υπάρχουν) και κατάλογο με τις συντομεύσεις (abbreviations), γ) 
ευχαριστίες του συγγραφέα (acknowledgements), δ) κατάλογο με τις ευθύνες (responsibilities) του 
υποψηφίου κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, και ε) κατάλογο με τις δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν από την διαδικασία (skills acquired during the PhD programme).    

Ο επιβλέποντας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της τριμελούς υποχρεούται εντός 60 ημερών να κρίνει 
την αρτιότητα της διατριβή και να εισηγηθεί στον ΕΔΣ σχετικά με τη δυνατότητα παρουσίασής της. 
Ο επιβλέπων και η τριμελής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περαιτέρω διορθώσεις από τον/την ΥΔ. 
Μετά τη συγγραφή και παράδοση της διατριβής από τον ΥΔ, η ΕΔΣ  είναι υποχρεωμένη εντός ενός 
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μηνός να εισηγηθεί στην ΓΣΕΣ την επταμελή εξεταστική επιτροπή (7ΕΕ) αφού ελέγξει την πληρότητα 
του φακέλου του ΥΔ.  

 
Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής  
Η τελική αξιολόγηση της Διατριβής του ΥΔ γίνεται από την επταμελή επιστημονική επιτροπή (7ΕΕ) 
στην οποία συμμετέχουν και τα 3 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) 
μέλη ορίζονται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΕΔΣ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να 
ανήκουν στο οικείο τμήμα. Τα άλλα δυο μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι καθηγητές 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου 
ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ θεσμοθετημένου ερευνητικού 
κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Δύο 
τουλάχιστον από τα μέλη της 7ΕΕ πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Όλα τα μέλη της 
7ΕΕ πρέπει να έχουν συναφές επιστημονικό έργο με αυτό που εκπονήθηκε από τον/την ΥΔ.  

Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται αφού ο υποψήφιος παρουσιάσει την διατριβή του δημόσια 
ενώπιον ακροατηρίου και της 7ΕΕ, η οποία κρίνει: το πρωτότυπο του θέματος και τη συμβολή του 
στην επιστήμη και την υφιστάμενη βιβλιογραφία. Για την έγκρισή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
πέντε τουλάχιστον μελών της 7ΕΕ. Μετά το τέλος της διαδικασίας της δημόσιας παρουσίασης της 
διατριβής συνεδριάζουν τα μέλη της 7ΕΕ για την έκδοση της απόφασης. Οι συζητήσεις καθώς και οι 
απόψεις που ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών της 7ΕΕ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της 
διατριβής είναι αυστηρώς εμπιστευτικές. Η 7ΕΕ καλείται να αποφασίσει: 
(α) για την πρωτοτυπία/ καινοτομία της διεξαχθείσης έρευνας από τον υποψήφιο,  
(β) για την συνεισφορά της στο ευρύτερο χώρο των επιστημών της άσκησης και φυσικής 
δραστηριότητας 
(γ) για την έγκριση ή απόρριψή της, και  
(δ) για τη βαθμολόγησή της.  

 
Η έκδοση της απόφασης και η κατάθεση της βαθμολογίας πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό 

διάστημα ενός μήνα από την ημέρα της υποστήριξής της. Η ΔΔ αξιολογείται ως επιτυχής ή 
απορριπτέα. Στην πρώτη περίπτωση βαθμολογείται από το πέντε (5) μέχρι το δέκα (10). Η εν λόγω 
βαθμολογία αντιστοιχεί με τον μέσο όρο βαθμολόγησης των μελών της 7ΕΕ. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής ως προς την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της Διατριβής, 
προτείνεται η χρήση της σχετικής Φόρμας Αξιολόγησης Διδακτορικής Διατριβής με συγκεκριμένα 
κριτήρια στη βάση σχετικής πρότασης της ΕΔΣ. 

Τυχόν διορθώσεις/συμπληρώσεις στη διατριβή που θα απαιτηθούν από την 7ΕΕ πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα υποστήριξής της, με ευθύνη του ΥΔ και έλεγχο 
του κύριου επιβλέποντα. Σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής καθορίζεται από την 7ΕΕ νέα 
ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση και 
δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το διδακτορικό κύκλο σπουδών. Επίσης, σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν φαινόμενα λογοκλοπής η διατριβή απορρίπτεται χωρίς ο υποψήφιος 
να έχει το δικαίωμα επανεξέτασης. 

Η εγκεκριμένη διατριβή κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τέσσερα (4) αντίτυπα, δύο (2) 
βιβλιοδετημένα και ένα δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Η αναγόρευση του υποψήφιου σε 
διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. 
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Βασικά σημεία:  
Οι ΥΔ οφείλουν:  
(α) να υποβάλουν προς έγκριση στην ΕΔΣ την ερευνητική πρόταση (τουλάχιστον 2000 λέξεων) εντός 

εννέα (9) μηνών (15 μήνες για τους μερικής φοίτησης) από την ημερομηνία που γίνονται δεκτοί 
ως ΥΔ, 

(β) να δομήσουν την παραπάνω ερευνητική πρότασή των με τις ετήσιες ενέργειες/στόχους οι οποίες 
θα καλύπτουν την διάρκεια των σπουδών τους (πχ, 1ο έτος: ανασκόπηση βιβλιογραφίας, 
παρακολούθηση μαθημάτων, παρουσίαση σε συνέδριο, υποβολή ανασκόπησης προς  
δημοσίευση, 2ο έτος: πιλοτική μελέτη, αναζήτηση εθελοντών, προκαταρτική συγκέντρωση και 
ανάλυση δεδομένων, 3ο έτος ……)    

(γ) να υποστηρίξουν δημόσια, μετά από σχετική ανακοίνωση και σε χώρο του Τμήματος, την πρόταση 
της διδακτορικής τους διατριβής, εντός ενός (1) έτους (18 μήνες για τους υποψήφιους μερικής 
φοίτησης) από την ημερομηνία που γίνεται δεκτός ως υποψήφιοι διδάκτορες,  

(δ) σε συνεργασία με τον κύριο επιβλέποντα, να υποβάλουν στην ΕΔΣ – η οποία στη συνέχεια 
προωθεί στην ΓΣΕΣ – ετήσια έκθεση προόδου η οποία στη συνέχεια και θα αναρτάται δημοσίως,  

(ε) να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική (πχ, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία 
οργανώνονται για ΥΔ) και εκπαιδευτική (πχ, σε διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων ή 
μαθημάτων εφαρμογών ή πρακτικών μαθημάτων ή συνδυασμό των προηγούμενων) ζωή του 
Τμήματος,  

(στ) να έχουν συστηματική παρουσία (για τους πλήρους φοίτησης) με ευθύνη του επιβλέποντα, και  
(ζ) να κάνουν τουλάχιστον μια δημόσια παρουσίαση για την πρόοδο της ερευνητικής τους δουλειάς, 

στο πλαίσιο σεμιναρίου που θα διοργανώνεται 2 φορές τον χρόνο (οι ημερομηνίες και η διάρκειά 
ορίζονται από την ΕΔΣ), όπου η παρουσία όλων ανεξαιρέτως των ΥΔ είναι υποχρεωτική.  

 
Η ερευνητική πρόταση για τη ΔΔ ελέγχεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Βιοηθικής του 

Τμήματος εντός 3 μηνών από την παρουσίαση της τελικής πρότασης διδακτορικού. Αντίγραφο της 
έγκρισης της Επιτροπής Βιοηθικής θα πρέπει να υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
(φάκελος ΥΔ), μαζί με την υπογεγραμμένη συμφωνία του ΥΔ και της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής για τα πνευματικά δικαιώματα της ΔΔ και την περαιτέρω χρήση των ερευνητικών 
δεδομένων/ αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα.  

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ΔΔ οι ΥΔ οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ηθικής και 
δεοντολογίας της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος. Για λόγους διαφάνειας, οι υποψήφιοι 
πρέπει να τηρούν αρχείο πρωτογενών δεδομένων της μελέτης τους, αρχείο συμμετεχόντων στην 
μελέτη, αρχείο στατιστικών αναλύσεων, αρχείο εγκρίσεων από διάφορους φορείς και αποδεικτικά 
ελέγχων λογοκλοπής. Αντίγραφα των αρχείων πρέπει να παραδίδονται στον επιβλέποντα και να 
φυλάσσονται απ' αυτόν έτσι ώστε να μπορούν να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε φορέα τα ζητήσει.   
 
6. Έλεγχος Προόδου 
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, όλοι ανεξαιρέτως οι ΥΔ καταθέτουν στην ΕΔΣ την ετήσια έκθεση 
προόδου την οποία και συνυπογράφουν με τον κύριο επιβλέποντα. Στην εν λόγω έκθεση 
αναφέρονται τα πεπραγμένα της χρονιάς και το κατά πόσον οι στόχοι που είχαν προγραμματιστεί 
έχουν επιτευχθεί ή όχι. Εάν όχι, τότε η ΕΔΣ προτείνει τρόπους επανάκτησης του χαμένου εδάφους 
και ταυτόχρονα εντάσσει τους ΥΔ σε ειδική κατηγορία για εντατικότερη παρακολούθηση και 
βοήθεια. Συνοπτική έκθεση με την ετήσια πρόοδο όλων των φοιτητών υποβάλλεται από την ΕΔΣ 
στην ΓΣΕΣ για έγκριση.  
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7. Δεοντολογία 
Οι ΥΔ, οι επιβλέποντες καθηγητές και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης του ΥΔ είναι 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν όλες τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τους κανόνες 
δεοντολογίας του Πανεπιστημίου, του ΤΕΦΑΑ, των αποφάσεων των ΓΣΕΣ και της κοινά αποδεκτής 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθικής στις περιπτώσεις που η δεοντολογία και ηθική δεν ορίζονται 
σε σχετικά κείμενα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους διεθνείς κανόνες και τις συνέπειες 
που διέπουν την λογοκλοπή. 

Εντός των πρώτων έξι μηνών από τον χρόνο εγγραφής τους για απόκτηση ΔΔ, οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν βεβαίωση στη Γραμματεία του Τμήματος ότι έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις 
τους που προκύπτουν: 
1. Από τον παρόντα κανονισμό σπουδών. 
2. Από (α) την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (http://www.bioethics.gr/), (β) τον κανονισμό 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και (γ) από άλλα σχετικά κείμενα του ΤΕΦΑΑ (π.χ., 
αποφάσεις της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας 
http://www.pe.uth.gr/cms/index.php/el/ereuna/deontologia).  

3. Από τον Πίνακα «Απόκτηση Διδακτορικού: Α ως το Ω» του ΤΕΦΑΑ.   
 
Η Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο και ξεχωριστό φάκελο για κάθε ΥΔ, ο 

οποίος ξεκινά με τον Πίνακα «Απόκτηση Διδακτορικού: Α ως το Ω» και ακολουθούν αριθμημένα τα 
έγγραφα που αντιστοιχούν στον Πίνακα. Αντίγραφο του φακέλου διατηρείται και από τον 
επιβλέποντα καθηγητή. Οι ΥΔ είναι υποχρεωμένοι σε εξαμηνία βάση να ενημερώνουν την 
γραμματεία του ΤΕΦΑΑ και τον επιβλέποντα, καθώς και τους φακέλους που διατηρούνται απ’ 
αυτούς για μεταβολές που τους αφορούν στον Πίνακα «Απόκτηση Διδακτορικού: Α ως το Ω» 
υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πρόοδο των σπουδών τους.  
 
8. Κοινά Διεθνή Διδακτορικά Προγράμματα 
Η ΣΕΦΑΑ ενθαρρύνει τις συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού προκειμένου να 
αναπτυχθούν κοινά διδακτορικά προγράμματα (Dual PhD Degree Programmes) σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση είναι η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των 
δύο φορέων (τόσο μεταξύ Πανεπιστημίων όσο και μεταξύ Σχολών/Τμημάτων), όπου περιγράφονται 
οι συνθήκες και λεπτομέρειες που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας. Η σχετική 
πρόταση διαβιβάζεται στην ΕΔΣ η οποία και εισηγείται στην ΓΣΕΣ την αποδοχή ή απόρριψή της.  
 
 

 

http://www.bioethics.gr/
http://www.pe.uth.gr/cms/index.php/el/ereuna/deontologia



