
                                  ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 άρθρο 76 και 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141/Α΄/21-07-2022) καθώς και  άρθρο 58 

του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α΄/17-02-2021) 

Α.  Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω: 

Ακαδ.έτος 

εισαγωγής 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ στη 

ΛΗΞΗ 

συμπεριλαμβανομένης 

της επαναληπτικής 

εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου 

Ισχύουσα 

νομοθεσία 

 

2022-23 2027-28 (για 4ετή 

φοίτηση) 

Ν.4957/21-7-22, 

άρθρο 76  

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2022-23 

και εξής, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα 

πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με 

ελάχιστη διάρκεια (8) ακαδ. εξαμήνων για την 

απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος 

αυτός προσαυξημένος κατά (4) ακαδ. εξάμηνα 

ή (6) για πενταετή φοίτηση 

2029-30 (για 5ετή 

φοίτηση) 

2021-22 2026-27 (για 4ετή 

φοίτηση) 

Ν.4957/21-7-22, 

άρθρο454 

(μεταβατικές 

διατάξεις) 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 

και ύστερα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε 

ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με 

ελάχιστη διάρκεια (8) ακαδ. εξαμήνων για την 

απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος 

αυτός προσαυξημένος κατά (4) ακαδ. εξάμηνα 

ή (6) για πενταετή φοίτηση. 

2028-29 (για 5ετή 

φοίτηση) 

2020-21 2026-27 Ν.4957/21-7-22, 

άρθρο454 

(μεταβατικές 

διατάξεις) και 

άρθρο 58 του 

Ν.4777/21 

+ 6 ακαδ. έτη  

για τα τμήματα 

Για τους φοιτητές που το 2020-21 δεν είχαν 

υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 

(δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδ. έτος 

2020-21 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο 

έτος) ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας 

φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδ. 

έτους 2021-22 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδ. 

εξάμηνα προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδ. 

εξάμηνα. 

2019-20 2026-27 



2018-19 2026-27 4ετούς φοίτησης Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το 

ακαδ.έτος 2026-27 (συμπεριλαμβανομένης και 

της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 

2027) 

2017-18 2026-27 

2020-21* 2028-29 Ν.4957/21-7-22, 

άρθρο454 

(μεταβατικές 

διατάξεις) και 

άρθρο 58 του 

Ν.4777/21 

+ 8 ακαδ.έτη  

για τα τμήματα 

5ετούς φοίτησης 

Για τους φοιτητές που το 2020-21 δεν είχαν 

υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 

(δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδ. έτος 

2020-21 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 2ο 

έτος) ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας 

φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδ. 

έτους 2021-22 και εκτείνεται σε δέκα (10) ακαδ. 

εξάμηνα προσαυξημένα κατά έξι (6)ακαδ. 

εξάμηνα. 

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το 

ακαδ.έτος 2028-29 (συμπεριλαμβανομένης και 

της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 

2029) 

2019-20 * 2028-29 

2016-17 2024-25 Ν.4957/21-7-22, 

άρθρο454 

(μεταβατικές 

διατάξεις) και 

άρθρο 58 του 

Ν.4777/21 

+ 4 ακαδ.έτη  

 

 

για τα τμήματα 

4ετούς φοίτησης 

Για τους φοιτητές που το 2020-21 είχαν 

υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 

(δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδ. έτος  

2020-21 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω) 

δίνεται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους 

χρόνος ίσος προς την ελάχιστη χρονική 

διάρκεια φοίτησης του τμήματος, ο οποίος 

εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 

2021-2022. 

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το 

ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 

(συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής 

περιόδου Σεπτεμβρίου 2025). 

2015-16 2024-25 

2014-15 2024-25 

2013-14 2024-25 

2012-13 2024-25 

2011-12 2024-25 

2010-11 2024-25 

2009-10 2024-25 

2008-09 2024-25 

2007-08 2024-25 

Και 

προηγούμενα 

έτη 

 2024-25 



* Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος από το ακαδ.έτος 2019-20 λειτουργούν τμήματα πενταετούς 

φοίτησης (Ν.4610/2019 – ΦΕΚ 70τ.Α΄/7-5-1019) και (ΦΕΚ 2657/τ.Β΄/1-7-2019) 

 

Β. Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής 

φοίτησης και διακοπής φοίτησης 

 Άρθρο 21  του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/6-11-2020) όπως 

τροποποιήθηκε με την εισαγωγή του άρθρου 21Α (ΦΕΚ 2747/τ.Β΄/02-06-2022) με την οποία 

καθορίσθηκαν οι διαδικασίες που αφορούν την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας 

φοίτησης, της μερικής φοίτησης και της διακοπής φοίτησης καθώς και το  άρθρο 76 του 

Ν.4957/τ.Α΄/21-07-2022. 

…………………………………………….. 

 


