
 

 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
& ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
Ενηµερώνουµε τους φοιτητές, ότι σύµφωνα µε τo νόµο 4009/2011, η µέγιστη 
διάρκεια σπουδών διαµορφώνεται κατά περίπτωση όπως φαίνεται παρακάτω: 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’ 
 
Όσοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 και εφεξής 
διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα µόνο για 12 εξάµηνα (Ν. 4009/2011, 
άρθρο 33, παράγραφος 11 περίπτωση α’).  
 

Ακαδ. έτος εισαγωγής 
Τελευταίο εξάµηνο 

φοίτησης 
Τελευταία εξεταστική 

περίοδος 

2011–12 ΧΕΙΜ 2016-17 ΕΑΡ Σεπτέµβριος 2017 
2012–13 ΧΕΙΜ 2017-18 ΕΑΡ Σεπτέµβριος 2018 
2013–14 ΧΕΙΜ 2018-19 ΕΑΡ Σεπτέµβριος 2019 

 
Οι φοιτητές µερικής φοίτησης (φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται 
τουλάχιστον 20 ώρες την εβδοµάδα, µε έγκριση της Σχολής µετά από αίτησή 
τους) διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα για 16 εξάµηνα (Ν. 4009/2011, 
άρθρο 33, παράγραφος 11 περίπτωση β’).  
 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β’ 
 
Όσοι φοιτητές στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 συµπληρώνουν 
εξάµηνα φοίτησης ≥ 18 διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και τη λήξη 
του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 9 
περίπτωση α’).   
 

Ακαδ. έτος εισαγωγής 
Τελευταίο εξάµηνο 

φοίτησης 
Τελευταία εξεταστική 

περίοδος 

Πριν το 2000-01 
2000-01 ΧΕΙΜ 
2000-01 ΕΑΡ 
2001-02 ΧΕΙΜ 
2001-02 ΕΑΡ 
2002-03 ΧΕΙΜ 
2002-03 ΕΑΡ 
2003-04 ΧΕΙΜ 

2013-14 ΕΑΡ Σεπτέµβριος 2014 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ’ 
 
Όσοι φοιτητές στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 συµπληρώνουν 
εξάµηνα φοίτησης ≥ 12 διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και τη λήξη 
του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 9 
περίπτωση β’).   
 

Ακαδ. έτος εισαγωγής 
Τελευταίο εξάµηνο 

φοίτησης 
Τελευταία εξεταστική 

περίοδος 

2003-04 ΕΑΡ 
2004-05 ΧΕΙΜ 
2004-05 ΕΑΡ 
2005-06 ΧΕΙΜ 
2005-06 ΕΑΡ 
2006-07 ΧΕΙΜ 

2014-15 ΕΑΡ Σεπτέµβριος 2015 

 
 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆’ 
 
Όσοι φοιτητές στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 συµπληρώνουν 
εξάµηνα φοίτησης < 12 διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως τη 
συµπλήρωση 16 εξαµήνων φοίτησης (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, 
παράγραφος 9 περίπτωση γ’).   
 
 

Ακαδ. έτος εισαγωγής 
Τελευταίο εξάµηνο 

φοίτησης 
Τελευταία εξεταστική 

περίοδος 

2006-07 ΕΑΡ 2014-15 ΧΕΙΜ 
2007-08 ΧΕΙΜ 2014-15 ΕΑΡ 

Σεπτέµβριος 2015 

2007-08 ΕΑΡ 2015-16 ΧΕΙΜ 
2008-09 ΧΕΙΜ 2015-16 ΕΑΡ 

Σεπτέµβριος 2016 

2008-09 ΕΑΡ 2016-17 ΧΕΙΜ 
2009-10 ΧΕΙΜ 2016-17 ΕΑΡ 

Σεπτέµβριος 2017 

2009-10 ΕΑΡ 2017-18 ΧΕΙΜ 
2010-11 ΧΕΙΜ 2017-18 ΕΑΡ 

Σεπτέµβριος 2018 

2010-11 ΕΑΡ 2018-19 ΧΕΙΜ Σεπτέµβριος 2019 
 
 
 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
(Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 9 περίπτωση δ’). 

 
 
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγγραφη αίτησή τους στη 
γραµµατεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή 
µη, επιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από 8 εξάµηνα. Οι φοιτητές που 
διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα 
καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά την λήξη 
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της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. Ο χρόνος 
αναστολής σπουδών δεν προσµετρείται στα εξάµηνα φοίτησης. 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου φοίτησης, όπως προβλέπεται στις 
περιπτώσεις Α’-∆’, ο φοιτητής χάνει τη φοιτητική ιδιότητα και διαγράφεται από 
τη Σχολή. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη από το ∆ιευθυντή της Σχολής, µε την οποία βεβαιώνονται 
και τα µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς (Ν. 4009/2011, 
άρθρο 80, παράγραφος 9 περίπτωση ε’). 
 
Επίσης, εφόσον ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόµενα εξάµηνα, 
διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του ∆ιευθυντή (Ν. 4009/2011, άρθρο 33, παράγραφος 2). 
 
  
 
 O Αναπληρωτής Πρόεδρος  

του ΤΕΙ Ηπείρου* 
      

 
 

Αναστάσιος Τσίνας 
Καθηγητής 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραµένει στο αρχείο του Ιδρύµατος. 

 


