
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 

Ο Κανονισμός 
 
(Άρθρο 11, παρ. 1) 
Οι ΥΔ είναι υποχρεωμένοι ετησίως να παρουσιάσουν προφορικά και να υποβάλλουν εγγράφως στην 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή τους αναλυτικό υπόμνημα (Έκθεση πεπραγμένων -προόδου έκτασης 
τουλάχιστον 1000 λέξεων) σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής. Αντίγραφο του 
υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του/της ΥΔ. Το υπόμνημα που συμπληρώνει/υπογράφει η τριμελής θα πρέπει να 
φέρει τις υπογραφές και τα σχόλια και των 3 μελών. 
Οι ΥΔ με έναρξη σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο (από 1/9 έως 28/2) υποβάλλουν στη γραμματεία τα 
ανωτέρω μέσα στους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους ενώ όσοι έχουν ημερομηνία έναρξης το 
εαρινό εξάμηνο (από 1/3 έως 31/8) υποβάλλουν τα ανωτέρω κάθε Απρίλιο και Μάιο. 
Η αποστολή του υπομνήματος εκ μέρους του/της ΥΔ προς την τριμελή να γίνεται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί ημερομηνία εντός 2 μηνών από το αίτημα (e-mail) του/της ΥΔ 
με υπαιτιότητα της τριμελούς, ο φοιτητής προωθεί τη σχετική αλληλογραφία στη γραμματεία για να 
ενημερωθεί η Συνέλευση και να ορίσει τη περαιτέρω διαδικασία. 
 
 
Η Διαδικασία 

• Ο ΥΔ αποστέλλει το υπόμνημά του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κανονισμός. 

• Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καλεί τον/την ΥΔ να παρουσιάσει προφορικά τα 
πεπραγμένα του εντός 2 μηνών από το αίτημα του/της ΥΔ 

• Κατά την προφορική παρουσίαση η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συμπληρώνει την 
έκθεση αξιολόγησης στην οποία επισυνάπτει το υπόμνημα του ΥΔ και ό,τι άλλο κρίνει 
απαραίτητο (π.χ. δημοσιεύσεις) 

• Ο ΥΔ ή η 3Μ καταθέτουν τα ανωτέρω 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. 
 
Προσοχή: 

• Εάν δεν υποβληθούν εκθέσεις προόδου για 2 συναπτά έτη με πρόταση της γραμματείας ή με αίτηση 
του Επιβλέποντα μπορεί να επέλθει διακοπή της ΔΔ. 

• Για να γίνει δεκτό το αίτημα παράτασης της εκπόνησης της ΔΔ πέραν της εξαετίας θα πρέπει ο/η ΥΔ 
να έχει υποβάλλει κανονικά την Ετήσια Έκθεση προόδου ή να υποβάλλει μία εκτάκτως μαζί με το 
αίτημα παράτασης. 

• Οι ΥΔ θα μπορούν να απολαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιώματα, παροχές και άλλα προνόμια 
που προβλέπει η Σχολή εφόσον φοιτούν κανονικά και καταθέτουν κανονικά τις ετήσιες εκθέσεις 
προόδου.  

• Μετά το πρώτο έτος και κάθε έτος για όσο διαρκεί η εκπόνηση της ΔΔ και εφόσον ο/η ΥΔ 
προσκομίσει έκθεση προόδου όπως προβλέπεται στον Κανονισμό, η γραμματεία ανανεώνει την 
εγγραφή για τα επόμενα 2 εξάμηνα. 
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