
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   απόφ. 14/53/25-01-2018 
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  

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

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

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

3. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
Απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων Πρύτανη – Αναπλήρωση Πρύτανη»
(ΦΕΚ 327/08.02.2017/Β΄).

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αρ. 492/
16-01-2018 συνεδρίασή της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ-
ΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ.

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 
(ΔΠΘ) κατήρτισε τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας 
Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με το ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114), ο οποίος οριοθετεί εκ νέου το πλαίσιο των 
μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα.

Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στη διαδικασία απο-
δοχής του υποψήφιου διδάκτορα, στην αποτίμηση της 
προόδου του και στην αποπεράτωση της διδακτορικής 
διατριβής του καθώς επίσης στους κανόνες φοίτησης, 
στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά του, επισημαίνο-
ντας ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να αποτε-
λέσει αφορμή για τροποποίησή του.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την 
απονομή διδακτορικού τίτλου.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, 
ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστη-
μονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της 
κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης.

Η φιλοσοφία και τα περιεχόμενα των Διδακτορικών 
Σπουδών αντανακλούν τις πιο πρόσφατες τάσεις πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Στην υλοποίησή 
του ενσωματώνονται οι τελευταίες τεχνολογικές εξελί-
ξεις και διδακτικές μέθοδοι σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα 
σπουδών που πραγματοποιείται σ’ ένα άρτια οργανωμέ-
νο Τμήμα. Η φυσική παρουσία στο Τμήμα, η εμπλοκή σε 
διδακτικό και ερευνητικό έργο, η φοίτηση σε μαθήματα, 
η υποχρεωτική συγγραφική παρουσία σε αναγνωρισμέ-
να επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συ-
νέδρια, εφοδιάζουν με όλα τα απαραίτητα εφόδια τον 
αυριανό επιστήμονα-ερευνητή, ώστε να καταστεί ικανός 
να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες ακαδημαϊ-
κές, ερευνητικές και εργασιακές απαιτήσεις.

Οι διδακτορικές Σπουδές στο ΤΕΦΑΑ:
• Συνδέουν άμεσα την έρευνα με παραγωγικούς και 

κοινωνικούς φορείς.
• Συνεργάζονται στη διδασκαλία και την έρευνα με 

αξιολογημένα Πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξω-
τερικού.

• Υποστηρίζονται από: α) μια άρτια και σύγχρονη υλι-
κοτεχνική υποδομή, β) μια άρτια οργανωμένη βιβλιο-
θήκη σε επιστημονικά έντυπα και ηλεκτρονικές πηγές 
βιβλιογραφίας, γ) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και 
εξειδικευμένο προσωπικό, και δ) ένα δίκτυο ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, όπως αυτός 
καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος (αριθμ. 492/16.012018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο 
του Δ.Π.Θ., δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

Για μεταβολές, τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο

Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώ-
ματος παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και σε 
συγγενή πεδία. Επίσης αποβλέπουν στη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, στη συγκρό-
τηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο 
της επιστημονικής γνώσης σχετικής με την άθληση, τον 
αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και 
την υγεία καθώς και στην καλλιέργεια και προαγωγή της 
ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης έρευνας στην επιστήμη με 
βάση τη διεθνή πρακτική.

Οι διδάκτορες του Τμήματος προορίζονται για τη στε-
λέχωση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιχειρημα-
τικού δυναμικού της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Νομικό πλαίσιο

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) 
και των εν ισχύι ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και 
αποφάσεων.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών 
σπουδών είναι: 

α) η Συνέλευση του Τμήματος 
β) η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 5
Κριτήρια Εισαγωγής υποψηφίων
στο Διδακτορικό κύκλο σπουδών

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δ.Π.Θ. έχουν οι κάτοχοι:

• Πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος 
της αλλοδαπής

• Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ενι-
αίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Χρόνος υποβολής αιτήσεων -
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. υποβάλλονται στη Γραμματεία 
του Τμήματος δύο (2) φορές το χρόνο κατά τις ημερο-
μηνίες που θα καθορίζονται:

• το 1ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και
• το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (παρ. 1, 
άρ. 42, ν. 4485/2017) δημοσιοποιείται δια του ημερησίου 
τύπου και αναρτάται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις οδη-
γίες που αφορούν στην ετοιμασία του «Φάκελου Υποψη-
φιότητας» ώστε ο φάκελος να υποβάλλεται πλήρης στις 
προκαθορισμένες ημερομηνίες. Συμπληρωματικά, ελλι-
πή ή ετεροχρονισμένα παραστατικά δεν γίνονται δεκτά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
(παρ. 2, άρ. 38, ν. 4485/2017)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
υποβάλλουν, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, αίτη-
ση στη Γραμματεία του Τμήματος, που περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε:

• προτεινόμενο τίτλο,
• προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής,
• προτεινόμενο επιβλέποντα
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται επί-

σης από:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος 
της αλλοδαπής.

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπι-
στημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισό-
τιμου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ενιαίο και

αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
του άρθρου 46 του Ν 4485/2017.

3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας «καλής γνώσης» 
επιπέδου (Β2) μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 
Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

(Σύμφωνα με τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησι-
μοποιείται στον ΑΣΕΠ)

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα 
τα εξής: σελίδα τίτλου (προτεινόμενος τίτλος διατριβής, 
ονοματεπώνυμο υποψηφίου), εισαγωγή με την ερευνητική 
προσέγγιση που οδηγεί στο σκοπό της διατριβής, υποθέ-
σεις της έρευνας, σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας, συ-
νοπτική κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσ-
σεται το θέμα της διατριβής τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά, 
περιγραφή της μεθοδολογίας και σχετική βιβλιογραφία.

6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή άλλα παραστατικά επι-
στημονικής ή ακαδημαϊκής δράσης (αν υπάρχουν).

7. Μία συστατική επιστολή: Η συστατική επιστολή 
πρέπει να προέρχεται είτε από μέλη ΔΕΠ (εκτός του 
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προτεινόμενου επιβλέποντα) είτε από Ερευνητές ανα-
γνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων ή στελεχών φορέων 
(π.χ. Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαί-
δευσης κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης θα πρέπει 
να έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα 
της διδακτορικής διατριβής

Σε συγκεκριμένο πεδίο στο τέλος της αίτησης υποψη-
φιότητας υπάρχει αναγραφή του Ονόματος του Προτει-
νόμενου Επιβλέποντα καθώς και ενυπόγραφη αποδοχή 
του για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 7
Διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης 
διδακτορικής διατριβής

Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει εάν οι υποψήφιοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του Τμήματος 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017:

Α. κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με 
βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, 

Β. ορίζει Τριμελή Επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων
Η κάθε Τριμελής Επιτροπή, αποτελείται από μέλη 

Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις 
και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υπο-
ψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέ-
λευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο 
αναγράφονται:

i. οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή 
δεν πρέπει να γίνει δεκτός. 

ii. ο προτεινόμενος επιβλέπων.
Γ. Εν συνεχεία η Συνέλευση του Τμήματος:
i αφού λάβει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του επι-

βλέποντος καθώς και τα προτεινόμενα μέλη της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ii. τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Επιτροπής και
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του 

υποψηφίου.
Δ. αναθέτει την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής 

στον προτεινόμενο Επιβλέποντα και 
Ε. ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με αρμοδι-

ότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση 
και συγγραφή της διατριβής.

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγ-
γραφής της διδακτορικής διατριβής

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ της διδακτορικής διατριβής
(παρ. 1, άρ. 39, ν. 4485/2017)

Δικαίωμα επίβλεψης διατριβών έχουν:
- μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 

του οικείου ή άλλου ΑΕΙ ή
- ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέ-

ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων ανά επι-
βλέποντα στο Τμήμα ορίζεται ως εξής:

• Το μέλος Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας μέχρι πέντε (5) το πολύ 
υποψήφιους διδάκτορες.

• Ο Αναπληρωτής Καθηγητής μέχρι τέσσερις (4) το 
πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

• Ο Επίκουρος Καθηγητής μέχρι τρεις (3) το πολύ υπο-
ψήφιους διδάκτορες.

Στον αριθμό αυτό δεν προσμετρώνται οι περιπτώσεις 
συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών.

Βασική προϋπόθεση ένταξης νέων υποψηφίων διδα-
κτόρων στο διδακτορικό κύκλο σπουδών του Τμήματος 
είναι να υπάρχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν τη 
δυνατότητα και το δικαίωμα να δεχθούν υπό την επίβλε-
ψή τους νέους υποψήφιους διδάκτορες.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδα-
κτορική διατριβή και ο ρόλος της είναι η επίβλεψη και 
καθοδήγηση του υποψηφίου διδάκτορα στην επιτυχή 
ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής. Αποτε-
λείται σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
από τον επιβλέποντα της διατριβής και τα δύο άλλα μέλη 
της μπορεί να είναι:

- μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,

- καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής και κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος,

- ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέ-
ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες 
του Τμήματος.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής σε συνεργασία με τα υπό-
λοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
παρακολουθεί την πορεία του υποψηφίου διδάκτορα, 
τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί σε θέματα που σχε-
τίζονται με τις σπουδές του, τη διεξαγωγή της έρευνας 
και τη συγγραφή της διατριβής.

Η λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ση-
μαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του 
Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην 
επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση 
συνεργασία Επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα 
πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.

Ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις 
αντικατάστασης Επιβλέποντος
(σύμφωνα με το άρθ. 39 παρ. 3 του ν. 4485/2017)

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει την επίβλεψη:

- σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και τη 
σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος ή

- σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγι-
στου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5880 Τεύχος Β’ 462/14.02.2018

Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται για τη 
λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον υποψή-
φιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, 
παραμένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής 
του Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

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

Η απουσία μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής με εκπαιδευτική άδεια δεν παρακωλύει τη 
συνέχεια των διαδικασιών εκπόνησης διδακτορικής δι-
ατριβής.

Μέλη όλων των επιτροπών (συμβουλευτικών ή εξε-
ταστικών) δεν αντικαθίστανται παρά μόνο για ειδικούς 
αναπότρεπτους λόγους, που κρίνονται από τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος, εκτιμώντας ανάλογα τις περιστάσεις.

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων, των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και η 
σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσ-
σα (παρ. 4, άρ. 39, ν. 4485/2017).

Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

Α. Κατά την εγγραφή
Ο υποψήφιος διδάκτορας κατά την εγγραφή του με 

φυσική παρουσία στο Τμήμα για εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής, πέραν των άλλων δικαιολογητικών (π.χ. 
ταυτότητα, φωτογραφίες) καταθέτει:

• Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα) τον προτεινόμενο τίτλο της υπό 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και την περίληψη 
αυτής

• Υπεύθυνη Δήλωση διαχείρισης δεδομένων που σχε-
τίζεται με τα πνευματικά δικαιώματα της υπό εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής.

Τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατρι-
βής, μετά την αποπεράτωσή της (με εξαίρεση το δι-
καίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου το 
οποίο παραμένει στον υποψήφιο διδάκτορα) ανήκουν 
ταυτόχρονα στο συγγραφέα και στο ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ. 
Η διαχείριση των δεδομένων ανήκει από κοινού στον 
υποψήφιο διδάκτορα και στον Επιβλέποντα καθηγητή 
της διδακτορικής διατριβής ο οποίος εκπροσωπεί το 
ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ και καθορίζεται από την Υπεύθυνη Δή-
λωση και το σχετικό συμφωνητικό που συνυπογράφεται.

Β. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης
Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος, ανάλογα με την 

περίοδο υποβολής της αίτησής του και τον ορισμό της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο ή 
το Φεβρουάριο, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται, 
έχει την υποχρέωση:

α) Να ανανεώνει την εγγραφή του ανά ακαδημαϊκό 
έτος

β) Να παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και να υποβάλλει εγγράφως 
αναλυτικό υπόμνημα σχετικό με την πρόοδο της διδα-
κτορικής του διατριβής.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει την ετήσια έκ-
θεση προόδου στην Συνέλευση του Τμήματος

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυ-
τού από τον Επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή και οι εκθέσεις προόδου, καταχωρούνται στον 
ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα. 

γ) Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, ο υποψήφιος 
διδάκτορας πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς το υπο-
χρεωτικό μάθημα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ECTS: 
10), το οποίο θα διδάσκεται στο πρώτο έτος σπουδών.

Σε περίπτωση διατριβών με ποιοτικές ερευνητικές 
προσεγγίσεις αντί του μαθήματος της Προχωρημένης 
Στατιστικής ο υποψήφιος διδάκτορας σε συνεννόηση με 
τον επιβλέποντα μπορεί να παρακολουθήσει με επιτυχία 
μάθημα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή Διδα-
κτορικού κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
και να είναι αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων.

Ο βαθμός του ανωτέρω μαθήματος θα υπολογίζεται σε 
ποσοστό 20% στο βαθμό του Διδακτορικού Διπλώματος

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης του υποψήφιου διδάκτορα εκτείνεται από 0-10 και 
βαθμός επιτυχίας είναι το 5 και άνω της κλίμακας 0-10. 
Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται ως εξής: καλώς (5 έως 
6,49), λίαν καλώς (6,50 έως 8,49), άριστα (8,50 έως 10).

δ) Δημοσίευση δεδομένων της διδακτορικής διατριβής
Μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων για την απόκτη-

ση του διδακτορικού τίτλου αποτελεί η δημοσίευση της 
διδακτορικής διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει 
να πραγματοποιήσει τις παρακάτω αναφερόμενες δημο-
σιεύσεις και ανακοινώσεις που να προέρχονται από τη 
διδακτορική του διατριβή:

i. Μία (1) δημοσιευμένη επιστημονική εργασία σε επι-
στημονικό περιοδικό της ημεδαπής*, 

ii. Δύο (2) δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε 
επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής* και

iii. Τρεις (3) ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτη-
μένες) σε συνέδρια με διεθνή συμμετοχή της ημεδαπής 
ή/και αλλοδαπής. 

[*εναλλακτικά: Τρεις (3) δημοσιευμένες επιστημονικές 
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής]

Οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση ή ανακοίνω-
ση (αναρτημένη ή προφορική), ή αναφορά από το υλικό/
δεδομένα της διατριβής γίνεται με συγγραφείς:

I. τον υποψήφιο διδάκτορα 
II. τον Επιβλέποντα και τα μέλη της Τριμελούς Συμβου-

λευτικής Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν και 
III. τους συνεργάτες ανάλογα με τη συμβολή τους στην 

έρευνα ή στη συγγραφή των ερευνητικών εργασιών.
Η σειρά των ονομάτων στις επιστημονικές δημοσιεύ-

σεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια αποφασίζεται από κοι-
νού από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον Επιβλέποντα 
της διατριβής, κατά την έναρξη ή τη διάρκεια εκπόνησης 
της διατριβής. Η απόφαση αυτή προαιρετικά πιστοποι-
είται εγγράφως μεταξύ του υποψήφιου διδάκτορα και 
του Επιβλέποντα.
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ε) Για την υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας στο 
πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να αναγράφει την πηγή 
προέλευσης σε περιπτώσεις που χρησιμοποιεί πληροφο-
ρίες, ιδέες, απόψεις κ.λπ. άλλων συγγραφέων.

Αποτελεί ατομική ευθύνη του υποψήφιου διδάκτορα 
να ακολουθεί τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολο-
γίας και να αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε παρά-
βαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα επιβάλλονται 
κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 9
Συγγραφή, Υποστήριξη και 
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής 
δύναται να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Η οριστικοποίηση του τίτλου της διατριβής γίνεται 
μετά την 1η ετήσια προφορική παρουσίαση της διδα-
κτορικής διατριβής και την υποβολή του αναλυτικού 
υπομνήματος στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
καταθέτοντας στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικό 
έντυπο υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο διδάκτορα 
και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Μερική τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υποδη-
λώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει 
την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής και ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος 
κανονισμού.

Μετά την 1η ετήσια προφορική παρουσίαση της δια-
τριβής και την υποβολή του αναλυτικού υπομνήματος 
και του οριστικού τίτλου, δεν γίνονται αλλαγές στον τίτλο 
της διδακτορικής διατριβής.

Αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής μπορεί να γί-
νει αποδεκτή από τη Συνέλευση και μετά από εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μόνο σε πε-
ριπτώσεις όπου ο υποψήφιος διδάκτορας αντιμετωπίζει 
ανυπέρβλητα εμπόδια που σχετίζονται με αδυναμία υλο-
ποίησης της εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης. Στην 
περίπτωση αυτή, η αλλαγή τίτλου σημαίνει την έναρξη 
νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Δομή και αρχές συγγραφής 
της διδακτορικής διατριβής

Για τη συγγραφή της διατριβής ο υποψήφιος διδάκτο-
ρας οφείλει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που αναγρά-
φονται στον οδηγό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 
του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ.

Η απόλυτη συνέπεια με τις οδηγίες είναι αναγκαία διότι 
η διατριβή ελέγχεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή και 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τελική βαθμολό-
γηση και αποδοχή της διατριβής τόσο από Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή όσο και από την Επταμελή Εξετα-
στική Επιτροπή την ημέρα της τελικής παρουσίασής της.

Ολοκλήρωση εκπόνησης
της Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμ-
ματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διατριβής

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορ-
ρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που η Τριμελής Συμβουλευτική Επι-
τροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του υποψηφίου διδάκτο-
ρα, του δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – 
βελτιώσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
με κοινοποίηση στη Γραμματεία.

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί 
την αίτηση, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση 
όπου καταγράφεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής Η εισηγητική έκθεση υποβάλ-
λεται στη Συνέλευση του Τμήματος και προτείνεται ο 
ορισμός της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
κρίση της διατριβής.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση ανα-
λυτικής θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική 
Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατρι-
βής του υποψήφιου διδάκτορα.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν ο Επιβλέ-
πων, 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 σύμφωνα με 
το νόμο και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι:

- μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,

- καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής και κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος,

- ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων 
και ιδρυμάτων που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
- Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και 

προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα 
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής γίνεται στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

- Ο υποψήφιος διδάκτορας απαντά στις ερωτήσεις των 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το 
ακροατήριο.

- Μετά την υποστήριξη ο υποψήφιος αποχωρεί και η 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς πα-
ρουσία τρίτων. Κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, 
την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή 
στην επιστήμη. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται 
με σχετικό πρακτικό.
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Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, δικαιούνται 
να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης 
και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής με δικαίω-
μα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμ-
μετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
1) Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως 

αυτή έχει υποβληθεί.
2) Μπορεί να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας 

τροποποιήσεις ως προϋπόθεση της έγκρισης.
3) Μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της.
- Η απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

απαιτεί πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της.
Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπο-

γραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Ειση-
γητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί 
εγκύρως (ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).

Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα 
στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται δια 
του Επιβλέποντα στη Γραμματεία και εν συνεχεία στη 
Συνέλευση του Τμήματος.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, 
ενεργώντας εξ ονόματος της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιή-
σεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου 
ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρί-
νει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρο-
νικών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική.

Άρθρο 10
Χρονική διάρκεια - 
Αναστολή φοίτησης - Διαγραφή

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτο-
ρικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη.

Η ενδεχόμενη υπέρβαση του χρονικού ορίου των εν-
νέα (9) ετών θα πρέπει να γίνει δεκτή από την Συνέλευ-
ση του Τμήματος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από 
εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και 
να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Αναστολή φοίτησης
Ο υποψήφιος διδάκτορας σε ειδικές περιπτώσεις και 

με αιτιολογημένη αίτηση μπορεί να αιτηθεί αναστολής 

σπουδών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο των δυο (2) ετών. Οι λόγοι για αναστολή 
φοίτησης πρέπει να αφορούν σε σοβαρά ζητήματα
(π.χ. υγείας, στράτευσης κ.λπ.) ή να σχετίζονται με τη 
διδακτορική έρευνα (χρηματοδότηση, έκδοση αδειών 
για πρόσβαση στο δείγμα, σε προβλήματα σχετικά με 
τα όργανα μέτρησης κ.ά.).

Η αναστολή φοίτησης, εγκρίνεται με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος ύστερα από αίτημα του υποψη-
φίου διδάκτορα και εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα δεν 
επιτρέπεται να υπολείπεται του ενός (1) εξαμήνου ούτε 
να υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) εξάμηνα σπουδών. 
Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις αιτήσεις και απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την έγκριση της αναστολής 
φοίτησης.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα 
του υποψηφίου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα 
δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 
στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορι-
κής Διατριβής. Δεν προσμετράται επίσης στο μέγιστο 
αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων μέλος Δ.Ε.Π.

Διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα του οποίου 
η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. Στην απόφαση τεκμη-
ριώνονται οι λόγοι διαγραφής:

- Μετά την παρέλευση εννέα (9) ετών από το χρόνο 
έναρξης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και 
εφόσον η τελευταία έκθεση προόδου είναι αρνητική,

- Με την κατάθεση δύο (2) τουλάχιστον αρνητικών 
Εκθέσεων Προόδου ή

- Εφόσον δηλωθεί αδυναμία σύνταξης έκθεσης προό-
δου, χωρίς ευθύνη του Επιβλέποντα και των άλλων με-
λών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, το θέμα 
της χρονικής διάρκειας εισάγεται προς συζήτηση στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης

- Όταν διαπιστωθούν προβλήματα μη συμβατά με τους 
κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και παρατηρεί-
ται παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτη-
σίας Διαγραφή του υποψηφίου Διδάκτορα μπορεί να 
γίνει και μετά από αίτηση του ιδίου.

Άρθρο 11
Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 40, του ν. 4485/2017, οι 
διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του Β΄ κύκλου σπουδών όπως ορίζονται 
από τους οικείους κανονισμούς.

Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της 
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
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Άρθρο 12 
Πρόσθετες δραστηριότητες 
υποψηφίων διδακτόρων

Στους υποψήφιους διδάκτορες δύναται να ανατίθεται 
η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία 
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 εδάφιο 
ε΄ του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ με το άρθρο 
88 περ. α΄ του ν. 4485/2017.

Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας δύναται να συνδράμει στις επιτη-
ρήσεις κατά τις εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημά-
των του Τμήματος και να μετέχει σε εργαστηριακές, 
ερευνητικές, φροντιστηριακές και άλλες ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες του Τμήματος που σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με το πεδίο της διδακτορικής του διατριβής και 
συμβάλλουν στη γενικότερη ακαδημαϊκή του ανάπτυξη.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να με-
τέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος 
Erasmus+, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το πεδίο 
της διδακτορικής τους διατριβής.

Άρθρο 13 
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του υπο-
ψήφιου διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του υποψήφιου 
διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη 
του Σώματος το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής, 
που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδα-
κτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και 
καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα 
του Τμήματος.

Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθε-
ση της Διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της 
στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Στον/Στη Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος.

Άρθρο 14 
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο 
έγγραφο και απονέμεται στο γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική δια-
τριβή.

Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με από-
φασή της η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (περγαμηνή/πάπυρος) 
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο 
του Τμήματος και το/τη Γραμματέα του Τμήματος και 
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.

Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από 
την καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης 
της διδακτορικής διατριβής του.

Άρθρο 15 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
με συνεπίβλεψη

Το Τμήμα είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, 
με Τμήματα ΑΕΙ, 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 διατριβών με συνεπίβλεψη. 
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, 
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπο-
νται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που 
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς 
και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά 
όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Το Τμήμα είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με ανα-
γνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα 
και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατρι-
βών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκ-
πόνησης της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού 
τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει 
η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 16 
Διοικητική Υποστήριξη 
των Διδακτορικών Σπουδών

Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού γίνεται από τη Γραμματεία Τμήματος.

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατο-
μικό φάκελο για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, στον οποίο 
καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.

Άρθρο 17 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και για 
τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν 
από την έναρξη ισχύος του, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχει οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει 
οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή οφείλουν 
να ολοκληρώσουν τις προκαθορισμένες ακαδημαϊκές 
απαιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα 
σπουδών του έτους εισαγωγής τους.

Άρθρο 18 
Ισχύς του Κανονισμού

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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1. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Τελετή καθομολόγησης 
  
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης γίνεται από τη Συνέλευση σε μία από τις συνεδριάσεις της, η ημερήσια 
διάταξη της οποίας περιλαμβάνει ως ίδιον θέμα αντίστοιχα την αναγόρευση και την ορκωμοσία 
του υποψηφίου. 
 
Η αναγόρευση και ορκωμοσία του υποψηφίου Διδάκτορα γίνεται παρουσία του Πρύτανη του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ή, όταν αυτός κωλύεται, παρουσία ενός εκ των 
Αντιπρυτάνεων. 
 
Κατά την τελετή της αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο 
του Τμήματος το πρακτικό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
του Τμήματος αναγιγνώσκει τα παρακάτω: 
 
 

 
 

 
 
«Ο/Η…………………. (Ονοματεπώνυμο) 
πτυχιούχος του ….………………………(Τμήμα, 
Σχολή, Πανεπιστήμιο) ……………………………… 
συνέταξεν Διδακτορικήν Διατριβήν ή επιγράφεται 
…………………………………………………...………, 
ήπερ τοιςς  αναγνούσι καθηγηταίς εμμελώς έχειν 
έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί διδακτορία 
δοκιμασίαν ευδοκίμως υπέστη. 
 
Ερωτών ουν το Τμήμα, ει τούτο ικανώς τα 
τεκμήρια της του (της) υποψηφίου επιστημονικής 
παιδείας ποιούμενον δοκιμάζει τούτον (ταύτην) 
εις τους Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης·ερωτών δε και 
τον Πρύτανιν, ει τη του Τμήματος βουλή 
ομολογεί.  
Καθομολόγησον δη άπερ ο νόμος δημοσία 
καθομολογείν κελεύει τους το διδακτορικόν 
αξίωμα μετιόντας». 
 
 

 
 
 
 

Ο/Η………………………. (ονοματεπώνυμο) 
πτυχιούχος του ………………… (Τμήμα, 
Σχολή, Πανεπιστήμιο) …………………… 
συνέταξε Διδακτορική Διατριβή η οποία φέρει 
τίτλο …………………………………. και η 
οποία σύμφωνα με τους καθηγητές που την 
αξιολόγησαν κρίθηκε άρτια, ο ίδιος/ η ίδια δε 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τη σχετική με τη 
διδακτορία δοκιμασία. 
 

Ερωτώντας λοιπόν το Τμήμα, αν αυτό κρίνει 
ικανοποιητικά τα τεκμήρια επιστημονικής 
παιδείας του/ της υποψηφίου και ερωτώντας 
λοιπόν τον Πρύτανη, αν συμφωνεί με την 
απόφαση του Τμήματος, τον κατατάσσει στους 
Διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
Καλεί δε όσους μετέρχονται του διδακτορικού 
αξιώματος να δηλώσουν δημόσια όσα ο νόμος 
επιτάσσει. 
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Ακολούθως ο υποψήφιος θέτοντας τη δεξιά παλάμη του επί του ιερού Ευαγγελίου (ή πχ του 
Κορανίου ανάλογα) δίδει τον κάτωθι νενομισμένο όρκο. 

 
 
 
 
 
 
«Επειδήπερ το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης του 
Πρυτάνεως επινεύσαντος, εις τους εαυτώ 
Διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ και τη 
Πρυτανηίη δημοσία πίστιν δίδωμι τήνδε: 
 
Της μεν επιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω βίω 
επιμελήσεσθαι, καπί το τελειότερον αυτήν 
προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ 
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους 
θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν της θείας αληθείας, το φως 
προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν επαυγάζη, 
παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις 
ευσέβειαν και κόσμον ηθών και σεμνότητα τρόπων 
οίσειν, μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν 
αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών 
περπερευόμενος (περπερευομένη), και τα εκείνοις 
δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος 
(πειρωμένη), μηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός 
(αυτή) γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την 
επιστήμην και το του των Μουσών θιασώτου 
αξίωμα αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία. Ταύτην 
μοι την επαγγελίαν επιτελούντι (επιτελούση) είη 
μοι τον Θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν τω βίω». 
 
 
 
 

 

 

«Επειδή το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης με τη συγκατάθεση του 
Πρύτανη, είχε την αξίωση να με υποβάλλει σε 
δοκιμασία μπροστά στους διδάκτορές του, ενώπιον 
αυτών και της πρυτανείας υπόσχομαι δημόσια: ότι θα 
υπηρετήσω την επιστήμη μου όσο γίνεται καλύτερα 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ότι θα 
[προσπαθήσω να] την αναπτύξω ως το τελειότερο 
σημείο, ότι θα προσπαθήσω να τη λαμπρύνω, ότι δεν 
θα τη μεταχειρίζομαι για χρηματισμό ή για την 
επιδίωξη μάταιης δόξας, αλλά για να λάμψει, όπως το 
φως της αλήθειας του Θεού σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους, ότι θα κάνω πρόθυμα κάθε τι, το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ευσέβεια, στο 
στολισμό των ηθών και στη σεμνότητα του 
χαρακτήρα, ότι δεν θα στραφώ με μοχθηρία εναντίον 
της διδασκαλίας των άλλων, κινούμενος (κινούμενη) 
μερικές φορές ματαιόδοξα, για να αποδείξω ότι τα 
δεδομένα εκείνων είναι σοφιστείες, ότι δεν θα θελήσω 
τα αντίθετα από όσα ο ίδιος (ίδια) γνωρίζω να 
διδάσκω, ότι δεν θα εμπορευθώ την επιστήμη μου 
και ότι δεν θα προσβάλλω τα ήθη, ντροπιάζοντας το 
αξίωμα του θιασώτη των Μουσών. Μακάρι σε μένα 
που δίνω αυτή την υπόσχεση, να σταθεί ο Θεός 
αρωγός σε όλη μου τη ζωή. 
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Για όσους/ες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση 
της τιμής και της συνείδησής τους. 
Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας δηλώνει τα εξής: 
 
 
 
 
 
 

«Διαβεβαιώ επί τη τιμή και συνειδήσει εμού τα 
κάτωθι: Επειδήπερ το Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης του 
Πρυτάνεως επινεύσαντος, εις τους εαυτώ 
Διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ και τη 
Πρυτανηίη δημοσία πίστιν δίδωμι τήνδε: 

 
Της μεν επιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω 

βίω επιμελήσεσθαι, καπί το τελειότερον αυτήν 
προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ 
χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ ή κενού κλέους 
θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν της αληθείας, το φως 
προσωτέρω διαχεόμενον αεί πλείοσιν επαυγάζη, 
παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη εις 
κόσμον ηθών και σεμνότητα τρόπων οίσειν, μηδέ 
της των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία 
κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών 
περπερευόμενος (περπερευομένη), και τα εκείνοις 
δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος 
(πειρωμένη), μηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός 
(αυτή) γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την 
επιστήμην και το του των Μουσών θιασώτου 
αξίωμα αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία». 
 
 
 
 
 
 

  
 

«Διαβεβαιώ με την τιμή και τη συνείδησή μου τα 
παρακάτω: Επειδή ακριβώς το Τμήμα το Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τη συγκατάθεση του Πρύτανη, είχε την 
αξίωση να με υποβάλλει σε δοκιμασία μπροστά 
στους διδάκτορές του, ενώπιον αυτών και της 
Πρυτανείας δηλώνω δημόσια ότι: 
 
Θα υπηρετήσω την επιστήμη μου όσο γίνεται 
καλύτερα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ότι θα 
[προσπαθήσω να] την αναπτύξω ως το τελειότερο 
σημείο, ότι θα προσπαθήσω να τη λαμπρύνω, ότι δεν 
θα τη μεταχειρίζομαι για χρηματισμό ή για την 
επιδίωξη μάταιης δόξας, αλλά για να λάμψει, όπως το 
φως της αλήθειας σε όσο το δυνατόν περισσότερους, 
ότι θα κάνω πρόθυμα κάθε τι, το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει στην ευσέβεια, στο στολισμό των ηθών και 
στη σεμνότητα του χαρακτήρα, ότι δεν θα στραφώ 
με μοχθηρία εναντίον της διδασκαλίας των άλλων, 
κινούμενος (κινούμενη) μερικές φορές ματαιόδοξα, 
για να αποδείξω ότι τα δεδομένα εκείνων είναι 
σοφιστείες, ότι δεν θα θελήσω τα αντίθετα από όσα ο 
ίδιος (ίδια) γνωρίζω να διδάσκω, ότι δεν θα 
εμπορευθώ την επιστήμη μου και ότι δεν θα 
προσβάλλω τα ήθη, ντροπιάζοντας το αξίωμα του 
θιασώτη των Μουσών.» 
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Κατόπιν ο Πρόεδρος του Τμήματος αναγιγνώσκει το εξής κείμενο: 

 
 
 
 
 
«Επειδήπερ ου μόνον εν ταις ειωθόταις 
δοκιμασίαις της σής επιστήμης 
έλεγχον παρέσχες σαφέστατον, αλλά και εν τη 
διδακτορική διατριβή, ην 
φιλοπονήσας προσήνεγκες τω Τμήματι Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, άξιον (αξίαν) του 
διδακτορικού αξιώματος σεαυτόν (σεαυτήν) 
απέφηνας καπί τούτοις το μεν 
Τμήμα σε κατά τα νόμιμα εδοκίμασε, ο δε 
Πρύτανις ταύτην την δοκιμασίαν 
επήνεσε, δια ταύτα εγώ ……….… (Ονοματεπώνυμο) 
Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, νυν Πρόεδρος του 
Τμήματος διατελών τε και χρώμενος τη δυνάμει, 
ην παρά των εν Πανεπιστημίω και Τμήματι νόμων 
είληφα, σε………………………………..(Ονοματεπώνυμο), 
υποψήφιον (υποψηφίαν) της του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
διδακτορίας δημοσία Διδάκτορα του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύω 
και πάσας τας τω πανεπιστημιακώ αξιώματι τούτω 
παρεπομένας προνομίας σοι δίδωμι, συνθιασώτην 
μεν και εταίρον της επιστήμης σε προσαγορεύων, 
της δε επιστήμης ταύτης δια παντός του βίου 
φιλοτίμως αντέχεσθαι παραινών». 
 
 
 
Επειδή όχι μόνο στις συνηθισμένες με την 
επιστήμη σου διαδικασίες ελέγχθηκες ικανός/ή, 
αλλά και στη διδακτορική διατριβή την οποία 
εκπόνησες και παρουσίασες στο Τμήμα, κρίθηκες 
άξιος/άξια του διδακτορικού αξιώματος και 
επιπλέον το Τμήμα σε δοκίμασε ακολουθώντας 
τις νόμιμες διαδικασίες, ο δε Πρύτανης αυτή τη 
δοκιμασία επαίνεσε, για αυτούς τους λόγους, εγώ 
……(Ονοματεπώνυμο) Καθηγητής του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
τώρα Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και κάνοντας 
χρήση της δυνατότητας, την οποία έχω από το 
Πανεπιστήμιο, το Τμήμα και τους νόμους, εσένα 
……………………….…… (Ονοματεπώνυμο) 
υποψήφιο/ υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
αναγορεύω δημόσια Διδάκτορα του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σου 
απονέμω όλα τα προνόμια που συνοδεύουν το 
πανεπιστημιακό αυτό αξίωμα, σε προσαγορεύω 
κοινωνό και εταίρο της επιστήμης, και σε 
παροτρύνω σε όλη σου τη ζωή να συνεχίσεις την 
ενασχόλησή σου με την επιστήμη αυτή.
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2. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) 
 

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

 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ 

ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΡΑΚΗΣ 
 

(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Πρύτανη) 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (ειδικότητα) 

 
(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Κοσμήτορα του Σχολής) 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 
ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΤΩΡ 
   

(Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο του Διδάκτορα) 
 

ΕΚ (Όνομα πόλης) ΟΡΜΩΜΕΝΟN/ΗΝ 
 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ ΤΟΥ (Όνομα Τμήματος Σχολής Πανεπιστημίου) 
 

ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΕΝΕΚΡΙNE ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 

ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΙΝ «            » 
 

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΒΔΟΜΗΝ, ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΩ. 
 

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΗ,  7Η ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ 
 

Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ 
 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ 
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3. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

ΑΡΙΘ. ΠΙΣΤΟΠ.:                                    
 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 

Πιστοποιείται ότι: 
 
 

Ο/Η (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο του Διδάκτορα) 

από (όνομα πόλης) 
 

Πτυχιούχος του (Όνομα Τμήματος Σχολής Πανεπιστημίου) 
 

μετά τη νόμιμη δοκιμασία και αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του/της για το 
Διδακτορικό Δίπλωμα, όπως ορίζει ο Νόμος, κρίθηκε άξιος/α 

 
του ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  

 
με βαθμό «        » 

 
και αναγορεύθηκε Διδάκτορας  

 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης 
 

την (ημερομηνία) 
 

Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διδακτορικού Διπλώματος. 
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Κομοτηνή (ημερομηνία) 

 
 

Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος 
 

(υπογραφή- σφραγίδα) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 31 Ιανουαρίου 2018 

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  
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*02004621402180016*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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