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ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρ. 6, παρ.2 του Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ 

 
 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πλαισίου 

 
Ο Κανονισμός ΔΔ ΤΕΠΑΕ δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία για τα ετήσια αναλυτικά υπομνήματα προόδου 
αν και αναφέρει σχετικά (σελ.5): 

«Ο/Η ΥΔ, κάθε έτος, σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος παρουσιάζει 
προφορικά και υποβάλλει εγγράφως στην 3ΣΕ αναλυτικό υπόμνημα για την πρόοδο της διδακτορικής του 
διατριβής.  
Στο αναλυτικό υπόμνημα αναφέρονται τα πεπραγμένα της ερευνητικής, διδακτικής ή άλλης δραστηριότητας του 
κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος καθώς και ο σχεδιασμός του επόμενου έτους». 

 
Σύμφωνα με τον κανονισμό το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)  χωρίζεται σε δύο φάσεις 
για τις οποίες και αναφέρεται σχετικά και η εκάστοτε έκθεση προόδου (άρθρο 5): 

«Υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εργασίας (επισκόπησης) αυτής είναι η 3ΣΕ, η οποία ενημερώνει εγγράφως τη 
Συνέλευση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης» 

και  
«Η ερευνητική δραστηριότητα του ΥΔ περιγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται από την 
3ΣΕ και κατατίθενται προς τη Συνέλευση.» 

 
Το περιεχόμενο των Ετήσιων Αναλυτικών Υπομνημάτων (εφεξής ΕΑΥ) αλλά και η προφορική 
παρουσίαση της προόδου τεκμηριώνουν (α) τη συνέχιση της εκπόνησης της διατριβής σύμφωνα με 
την σχετική φάση, (β) την ανταπόκριση του υποψήφιου στις απαιτήσεις της φάσης και (γ) τον 
προγραμματισμό για την επόμενη φάση.  
 
Η απουσία ΕΑΥ ή η επί δύο συνεχόμενα έτη επισήμανση από τη 3ΣΕ για μη ικανοποιητική πρόοδο 
της ΔΔ, επιτρέπει στην 3ΣΕ την εισήγηση για διαγραφή του/της ΥΔ. 

  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΤΕΠΑΕ οι σπουδές χωρίζονται σε 2 φάσεις : 

 
1η περίοδος: στην περίοδο αυτή (από 1 ως 2 χρόνια) ο υποψήφιος (α) παρακολουθεί 

μαθήματα (εφόσον έχει κριθεί απαραίτητο), (β) πραγματοποιεί βιβλιογραφική 
επισκόπηση και κριτική αποτίμηση σχετικά με το αντικείμενο της διατριβής και 
(γ) παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά στις ειδικές συναντήσεις που οργανώνονται 
στο τμήμα. 

Συνεπώς,  ο/η ΥΔ καλείται να παρουσιάσει στο ΕΑΥ τα αντίστοιχα στοιχεία (βλ. Υπόδειγμα 1).  

 
2η περίοδος: στην περίοδο αυτή (2 χρόνια και πάνω) ο υποψήφιος (α) ολοκληρώνει τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, (β) προετοιμάζει και στη συνέχεια οριστικοποιεί 
ένα μεθοδολογικό σχέδιο και τέλος (γ) πραγματοποιεί την έρευνα.  
Μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής,  ο ΥΔ οφείλει να συμμετέχει σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια με κριτές και πριν από το τέλος της να έχει 
πραγματοποιήσει μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση με θέμα που προέρχεται 
από τη Διατριβή του σε έγκριτο διεθνές ή ελληνικό περιοδικό (με σύστημα 
κριτών) ή σε Πρακτικά Συνεδρίου (με σύστημα κριτών). 

 
Κατά συνέπεια, ο ΥΔ καλείται να παρουσιάσει στο ΕΑΥ και τα στοιχεία αυτά (βλ. 

Υπόδειγμα 2).  

 
Το σύνολο των εκθέσεων προόδου είναι κατ’ ελάχιστον τρεις (βλ. Υπόδειγμα 3). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (1η περίοδος, 1 ως 2 χρόνια) 
 

Το 1ο ΕΑΥ (2- 3 σελίδες) θα περιλαμβάνει:  
•  Προσωρινό ή οριστικό τίτλο της διατριβής (ημερομηνία Συνέλευσης). 
•  Συνοπτική περιγραφή του θέματος, της σημασίας και της καινοτομίας του, όπου 

στοιχειοθετείται και η πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής. 

 Ο στόχος και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις της διατριβής. 
•  Σύντομη παρουσίαση (βασικής) βιβλιογραφικής ανασκόπησης (μαζί με τις πιο σημαντικές 

αναφορές). 

 Αρχικά προτεινόμενη μεθοδολογία (μέθοδος, δείγμα, εργαλεία, πιθανή διαδικασία). 
• Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των εργασιών. 
 

Στο 1ο ΕΑΥ σημειώνονται επίσης: 
- η παρακολούθηση των μαθημάτων (εφόσον είχε κριθεί) και η συμμετοχή του ΥΔ 

στις σχετικές συναντήσεις, 
- η ανταπόκριση του σε επικουρικές εργασίες του τμήματος. 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (2η περίοδος, 2 και πάνω) 
 

Το 2ο ΕΑΥ (2- 3 σελίδες) θα περιλαμβάνει:  
•  Τον τίτλο της διατριβής (ημερομηνία Συνέλευσης), μαζί με το στόχο και τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις της εργασίας.  
• Σύντομη παρουσίαση (βασικών) θεωρητικών πλαισίων (μαζί με τις πιο σημαντικές 

αναφορές) πάνω στα οποία στηρίζεται η έρευνα. 

 Αναλυτική μεθοδολογία  (όπως διαμορφώθηκε, μέθοδος, δείγμα, εργαλεία, ερευνητική 
διαδικασία, αξιοπιστία και εγκυρότητα). 

 Πιθανά αποτελέσματα (όπως προκύπτουν). 
•  Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των εργασιών. 
 

Στο 2ο ΕΑΥ σημειώνονται επίσης: 
- η συμμετοχή του ΥΔ στις σχετικές συναντήσεις όπως και η συμμετοχή του σε εθνικά 

ή διεθνή συνέδρια ή πιθανές δημοσιεύσεις, 
- η ανταπόκριση του σε επικουρικές εργασίες του τμήματος. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (μέχρι την ολοκλήρωση) 
 

Το 3ο ΕΑΥ (2- 3 σελίδες) θα περιλαμβάνει:  
•  Τον τίτλο της διατριβής, το στόχο και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις 

της εργασίας.  

• Σύντομη παρουσίαση θεωρητικών πλαισίων (μαζί με τις πιο σημαντικές αναφορές) πάνω 
στα οποία στηρίζεται η έρευνα (πιθανή διεύρυνση των προηγούμενων). 

 Συνοπτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε (μέθοδος, δείγμα, εργαλεία, ερευνητική 
διαδικασία, αξιοπιστία και εγκυρότητα). 

 Βασικά αποτελέσματα και επεξεργασία. 

 Περιεχόμενα/δομή της διδακτορικής εργασίας. 

 Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της συγγραφής και υποστήριξης της διατριβής. 
 

Στο 3ο ΕΑΥ σημειώνονται επίσης: 
- η συμμετοχή του ΥΔ στις σχετικές συναντήσεις όπως και η συμμετοχή του σε εθνικά 

ή διεθνή συνέδρια, 
- η/οι (υποχρεωτικές) δημοσιεύσεις, 

- η ανταπόκριση του σε επικουρικές εργασίες του τμήματος. 
-  


