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ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021) 

Σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 34:  

«1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) 
ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων 
παραγράφων, η κοσμητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής». 

«2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την 
κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που 
ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου 
με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης». 

και την παρ. 4 του άρθρου 58  

«4. Ειδικά τo άρθρο 34 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και 
ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε 
προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την 
ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2021-2022 χωρίς την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση ακαδημαϊκού χρόνου». 

Για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ισχύουν τα εξής: 

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

Οφείλουν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε συνολική διάρκεια οκτώ (8) έτη (5 έτη + 3 έτη 

προσαύξηση), μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής 

περιόδου Σεπτεμβρίου 2029) για το έτος εισαγωγής 2021-2022 κ.ο.κ.  

 

2. Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν είχαν 

υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης, οφείλουν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους  σε συνολική 

διάρκεια οκτώ (8) έτη (5 έτη + 3 έτη προσαύξηση) 

 

Ακαδημαϊκό Έτος εισαγωγής Λήξη Κανονικής φοίτηση Προσαύξηση + 3 έτη  

2017-2018 2021-2022 στο 5ο έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της 
εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025) 

2018-2019 2022-2023 στο 5ο έτος 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και της 
εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2026) 

2019-2020 2023-2024 στο 5ο έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της 
εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027) 

2020-2021 2024-2025 στο 5ο έτος 2027-2028 (συμπεριλαμβανομένης και της 
εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2028) 
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3. Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 είχαν υπερβεί 

τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 

2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2026) 

 

Ακαδημαϊκό Έτος εισαγωγής Λήξη Κανονικής φοίτηση Προσαύξηση αρχίζοντας από το 
ακαδ.έτος 2021-2022 + 5 έτη 

2015-2016 2019-2020 στο 5ο έτος 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και 
της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 
2026) 

2016-2017 2020-2021 στο 5ο έτος 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και 
της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 
2026) 

 

 

 


