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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ  ΑΝΩΤΑΤΟΥ 

ΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 και την παρ. 4 του άρθρου 58 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 

25/Α/17.02.2021), για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω :  

Α) ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

1) Για τους φοιτητές/τριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 και 

μετά :  

 

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με 

ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη), 

για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά 

τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη).  

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης 

και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027)  

2) Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε 

φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο 

έως και το 4ο έτος (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα)  

Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα 

(τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη) προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα  

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης 

και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης 

Τμήματα,  

3) Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020 - 2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε 

φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος 

και πάνω (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα)  



Δίνεται επιπλέον χρόνος φοίτησης ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια 

φοίτησης του Τμήματός τους τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη για τα τετραετούς 

φοίτησης Τμήματα ξεκινώντας τον υπολογισμό από το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022.  

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης 

και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025) για τα τετραετούς φοίτησης 

Τμήματα,  

 

Β) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ  ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Οι φοιτητές/τριες δύνανται να αιτηθούν την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης 

χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπο 

τους ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το 

οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

Η υποβολή αιτήσεων για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας 

φοίτησης, πραγματοποιείται στην Γραμματεία του Τμήματος (ηλεκτρονικά/με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ),  στις αρχές κάθε 

εξαμήνου  

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης α) της ύπαρξης θεμάτων 

υγείας και β) της ύπαρξης συγγένειας ή συμφώνου συμβίωσης, στην περίπτωση κατά την 

οποία οι λόγοι υγείας δεν ανάγονται στο πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας.  

Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου 

ή αρμόδιας ειδική επιτροπής νοσοκομείου. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

                                                                               

 


