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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Ο Κανονισμός 
Άρθρο 9 Διάρκεια εκπόνησης - Παράταση εκπόνηση 
 
1 (Ελάχιστη Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών) 
Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι τα τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, από 
την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς μέχρι την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης της ΔΔ. Η 
μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξι έτη για όλους 
τους/τις ΥΔ εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει αναστολή φοίτησης ή ο/η ΥΔ κάνει αίτηση 
παράτασης. 2 (Παράταση εκπόνησης ΔΔ) Με την παρέλευση εξαετίας από την έναρξη της ΔΔ οι ΥΔ είναι 
υποχρεωμένοι να υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση για παράταση, με πληροφορίες για τη φάση στην 
οποία βρίσκεται η εκπόνηση της ΔΔ υπογεγραμμένη από τα μέλη της τριμελούς. Για να γίνει δεκτή η 
αίτηση θα πρέπει ο/η ΥΔ να έχει υποβάλει ετήσια έκθεση προόδου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 
κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του ή να υποβάλλει μία εκτάκτως μαζί με το αίτημα παράτασης. ΥΔ 
που δεν υποβάλουν αίτηση παράτασης δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν των υπηρεσιών της Σχολής 
και των προνομίων που έχουν οι κανονικά φοιτούντες ΥΔ (βεβαιώσεις, κάρτα στάθμευσης κ.α.). Με τη 
λήξη της περιόδου παράτασης οι ΥΔ είτε προσκομίζουν αίτηση για ορισμό 7Μ είτε κάνουν νέα αίτηση 
παράτασης. 
 
Η Διαδικασία 

• Ο ΥΔ προσκομίζει το αίτημά του στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών. 
Στις περιπτώσεις όπου κάποια από τα μέλη της 3Μ βρίσκονται εκτός του Πανεπιστημίου 
και υπάρχει δυσκολία να υπογραφούν τα έντυπα, τα ανωτέρω  μπορούν να κατατίθενται 
ηλεκτρονικά αποκλειστικά από τον επιβλέποντα με κοινοποίηση στους συνεπιβλέποντες 
και τον/την ΥΔ. 

• Το αίτημα συζητείται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) η οποία 
διαμορφώνει εισήγηση προς τη Συνέλευση της Σχολής 

 
Προσοχή: 

• Η γραμματεία δεν μπορεί να προωθήσει το αίτημα προς την ΕΜΣ εάν δεν συνοδεύεται από έκθεση 
προόδου υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 

Ο Κανονισμός 
Άρθρο 13 Αναστολή φοίτησης  
Οι ΥΔ μπορούν με αίτηση τους να ζητούν αναστολή των διδακτορικών τους σπουδών 
μέχρι και τρία (3) έτη αθροιστικά. Ο χρόνος που διανύεται κατά την αναστολή της 
φοίτησης δεν προσμετράται στον χρόνο εκπόνησης της ΔΔ. 
 
Η Διαδικασία 

• Ο ΥΔ προσκομίζει το αίτημά του στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών. 
Στις περιπτώσεις όπου κάποια από τα μέλη της 3Μ βρίσκονται εκτός του Πανεπιστημίου 
και υπάρχει δυσκολία να υπογραφούν τα έντυπα, τα ανωτέρω  μπορούν να κατατίθενται 
ηλεκτρονικά αποκλειστικά από τον επιβλέποντα με κοινοποίηση στους συνεπιβλέποντες 
και τον/την ΥΔ. 

• Το αίτημα συζητείται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) η οποία 
διαμορφώνει εισήγηση προς τη Συνέλευση της Σχολής 
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