
Ανώτατο όριο φοίτησης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4009/2011 (αρθρ. 80, παρ.9) τίθεται ανώτατο 
όριο φοίτησης ως εξής:  

 
Α. Οι φοιτητές που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, 

ανάλογα με το έτος πρώτης εγγραφής και τη διάρκεια των κανονικών σπουδών. Ως ορόσημο 

τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012. 
1. Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 (εαρινό εξάμηνο) θα 

έχουν συμπληρώσει 2ν+1 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το 
τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλαδή για ακόμα 2 έτη ή για 4 εξάμηνα). 

Εξάμηνο Εισαγωγής  Τελευταίο εξάμηνο αποφοίτησης  

Σπουδαστές που συμπληρώνουν 18 εξάμηνα το εαρινό εξάμηνο του 2011 - 2012  

Έως και το χειμερινό εξάμηνο 

2003 - 2004  

Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 (με το τέλος της εξεταστικής 

Σεπτεμβρίου 2014) 

 
 

2. Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 (εαρινό εξάμηνο) θα 
έχουν συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το 

τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (δηλαδή για ακόμα 3 έτη ή για 6 εξάμηνα/εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό του Ιδρύματος).  

Εξάμηνο Εισαγωγής  Τελευταίο εξάμηνο αποφοίτησης  

Σπουδαστές που συμπληρώνουν 12 εξάμηνα το εαρινό εξάμηνο του 2011 - 2012  

Από το εαρινό εξάμηνο 2003 – 2004 έως και το 

χειμερινό εξάμηνο 2006 - 2007  

Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 (με το τέλος της 

εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015) 

 
 

3. Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 (Ιούλιος 2012) δεν θα 

έχουν συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα για ακριβώς 
το διπλάσιο χρόνο σπουδών σε σχέση με τα κανονικά έτη σπουδών (δηλαδή για 16 εξάμηνα ή 

8 χρόνια). 

Εξάμηνο Εισαγωγής  Τελευταίο εξάμηνο αποφοίτησης  

Εαρινό εξάμηνο 2006 - 2007  Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015  

Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008  Εαρινό εξάμηνο 2014 - 2015  

Εαρινό εξάμηνο 2007 - 2008  Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016  

Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009  Εαρινό εξάμηνο 2015 - 2016  

Εαρινό εξάμηνο 2008 - 2009  Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017  

Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010  Εαρινό εξάμηνο 2016 - 2017  

Εαρινό εξάμηνο 2009 - 2010  Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018  

Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011  Εαρινό εξάμηνο 2017 - 2018 

 
 

Β. Για τους φοιτητές που εγγράφονται από το Σεπτέμβριο 2011 και μετά η μέγιστη διάρκεια 

φοίτησης είναι 6 έτη (ν+2) ή 12 εξάμηνα. 
 

Διακοπή Σπουδών 
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί εάν ο σπουδαστής υποβάλει αίτηση για 

διακοπή σπουδών για διάρκεια έως και 4 έτη. Το διάστημα της διακοπής παρατείνει αντίστοιχα 

την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. 
 

** Επισήμανση: Η ανακοίνωση ισχύει εάν δεν υπάρξει άλλη σχετική νομοθετική ρύθμιση. 

 


