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Διαδικαστικά Βήματα κατά την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
 

Στα παρακάτω βήματα μέσα σε παρένθεση αναφέρεται ο αύξων αριθμός της Συνέλευσης (Σ #1,..) που 

απαιτείται ξεκινώντας από την επιλογή μέχρι την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
 

1) Α. Ο καθηγητής που επιθυμεί να επιβλέψει διδακτορική διατριβή αιτείται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος (Σ #1) την προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα σε συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο ή επιστημονική περιοχή (συνημμένο έγγ. 00) ή εναλλακτικά 
Β. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για θέση υποψήφιου διδάκτορα υποβάλλει στη Γραμματεία του 

Τμήματος Πληροφορικής αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.  
 

2) Μετά την αποδοχή της προκήρυξης από τη Συνέλευση, η Γραμματεία του Τμήματος προκηρύσσει 
την θέση και ορίζει την τριμελή επιτροπή επιλογής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε πολλαπλά 
μέσα (τοπικές εφημερίδες, στον ιστότοπο του Τμήματος, στην ιστοσελίδα του γραφείου 
διασύνδεσης www.cso.auth.gr κλπ). Η διαδικασία της προκήρυξης διαρκεί περίπου 1 μήνα (μετά 
την αίτηση στη Συνέλευση). Πληροφορίες για την προκήρυξη, τα δικαιολογητικά και τις 
προθεσμίες δίνονται από την γραμματεία του Τμήματος. 

 
3) Οι αιτήσεις για την προκηρυχθείσα θέση Υποψήφιου Διδάκτορα (έγγ. 01)  αξιολογούνται από 

την τριμελή επιτροπή επιλογής η οποία καταθέτει την εισήγηση της στη Συνέλευση του 
Τμήματος. 
 

4) Στην περίπτωση που η επιτροπή επιλογής εισηγηθεί θετικά για κάποιον ή κάποια από τους 
αιτούντες στη Συνέλευση, ορίζεται τριμελής επιτροπή επίβλεψης του διδακτορικού και 
συγχρόνως ορίζεται το θέμα, καθώς και ο επιβλέπων (Σ #2). Αν υπάρχουν συνυποψήφιοι, θα 
πρέπει να συγκριθούν βάσει των στοιχείων του βιογραφικού τους και να δικαιολογηθεί η 
επιλογή ενός από αυτούς (έγγ. 02). 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

5) Έκθεση προόδου (υποβάλλεται κάθε χρόνο Οκτώβριο μήνα) και αφορά στην πρόοδο του 
διδακτορικού. Περιέχει: α) μια μικρή εισαγωγή για τους στόχους ολόκληρου του διδακτορικού, 
β) μια εκτενέστερη αναφορά του τί έγινε στον προηγούμενο χρόνο εκπόνησης του διδακτορικού, 
γ) κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων σε αντίστροφη χρονολογική σειρά με έντονη επισήμανση 
για τις δημοσιεύσεις του έτους αναφοράς. Υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο 
(έγγ. 03). Η ετήσια έκθεση προόδου μαζί με τη βεβαίωση προόδου υπογεγραμμένη από την 
τριμελή (έγγ. 04), υποβάλλεται στην Γραμματεία. Η ετήσια έκθεση προόδου εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση (Σ #3).  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

6) Ενδεχόμενη τροποποίηση θέματος διδακτορικής διατριβής που κατατίθεται στη Γραμματεία 
[έγγραφο (έγγ. 05) αλλαγής θέματος], το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της τριμελούς. Εαν το αίτημα 
γίνει αποδεκτό από τη Συνέλευση (Σ #4), τότε όλα τα επόμενα βήματα αναφέρονται έκτοτε στον νέο 
εγκεκριμένο τίτλο. 
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7) Έγκριση τελικής έκθεσης προόδου και έγκριση συγγραφής διδακτορικής διατριβής (Σ #5) 

(έγγ. 06 & 07). (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ερευνητικού έργου του ΥΔ αρθρ. 11 παρ. 5 εσωτ. 

ΚΔΣ). Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών για να απονεμηθεί διδακτορικός 
τίτλος θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες ή 
αποδεκτές σε καταξιωμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών και με συντελεστή 
απήχησης (impact factor). 
Σημειώνεται ότι η έκθεση εξετάζεται πρώτα από την ΣΕΔΣ η οποία συνεδριάζει πριν από τη Συνέλευση 
Τμήματος, συνεπώς πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα πριν την συνεδρίαση της ΣΕΔΣ, τουλάχιστον δέκα 
μέρες πριν την εκτιμώμενη επόμενη Συνέλευση Τμήματος.  
 
8) Ολοκλήρωση συγγραφής διδακτορικής διατριβής και διόρθωσή της από την Τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή. 

 

9) Αίτηση υποψηφίου προς την τριμελή διά της γραμματείας για τη δημόσια υποστήριξη (έγγ.08). 

 

10) Έγκριση δημόσιας υποστήριξης ΔΔ (Σ #6) κατόπιν εισήγησης** της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής και συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (έγγ. 09) (**Αναλυτική εισηγητική 

έκθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία η επιτροπή δέχεται ή όχι την αίτηση του 

υποψηφίου για δημόσια υποστήριξη και ζητά τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Εφόσον 

γίνεται αποδεκτή η αίτηση η εισήγηση περιέχει τεκμηρίωση της περάτωσης της ΔΔ, εφόσον απορρίπτεται 

η αίτηση για δημόσια υποστήριξη η εισήγηση περιέχει επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους). 
 
11) Οριστικοποίηση ημερομηνίας εξέτασης/παρουσίασης (1 μήνα πριν την παρουσίαση): 
Προεργασία για τον συντονισμό της επταμελούς επιτροπής ώστε να καθοριστεί κατάλληλη ημερομηνία 
που θα εξασφαλίζει την παρουσία όλων των μελών και κράτηση αίθουσας λαμβάνοντας υπόψη και τις 
ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό σε περίπτωση μελών που συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. 
 
Δημοσιοποίηση παρουσίασης: Οι ανακοινώσεις με πληροφορίες για την ημέρα, ώρα, τόπο και θέμα του 
διδακτορικού, θα πρέπει να ετοιμαστούν σε συνεργασία με την Γραμματεία των μελών ΔΕΠ. Ενημέρωση 
προς την γραμματεία των μελών ΔΕΠ (info@csd.auth.gr υπ’ όψιν κ. Θεοχάρη) και την γραμματεία του 
μεταπτυχιακού (pms_info@csd.auth.gr υπ’ όψιν κ. Τρίκκα) και  ανάρτηση ανακοινώσεων. Κατόπιν η 
γραμματεία μελών ΔΕΠ στέλνει μήνυμα σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και η γραμματεία του μεταπτυχιακού σε 
λίστες μεταπτυχιακών φοιτητών και η γραμματεία του ΠΠΣ στους φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο και 
μεγαλύτερα εξάμηνα. Η ανάρτηση γίνεται στην πόρτα της αίθουσας, στους πίνακες των μεταπτυχιακών, 
στους γενικούς πίνακες ανακοινώσεων και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας των μελών ΔΕΠ. 
 
12) Υποστήριξη της ΔΔ μετά από κατάλληλη προετοιμασία σε συνεργασία με τον επιβλέπονται και 
την τριμελή. Μετά την εξέταση από την επταμελή εξεταστική επιτροπή υπογράφεται το πρακτικό 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (έγγ. 10) το οποίο ανακοινώνεται σε επόμενη Συνέλευση (Σ #7). 
 
13) Αναγόρευση Διδάκτορα σε Συνέλευση με την παρουσία πρυτανικών αρχών (Σ #8). 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
14) Σε περίπτωση παράτασης του διδακτορικού καταθέτει η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
προς τη Συνέλευση το σχετικό έγγ.11. Η διάρκεια εκπόνησης του διδακτορικού ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. 
15) Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή καταθέτει προς τη Συνέλευση το έγγ.12. 
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