
ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2010-2011 & ΝΩΡΙΤΕΡΑ 

Ν. 4009, άρθρο 80 λοιπές μεταβατικές διατάξεις, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά 
στον Οργανισμό του Ιδρύματος. 

 
 ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
τετραετούς φοίτησης  

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

πενταετούς φοίτησης  

ΚΑΤΗΓΟΡΙ
ΕΣ 

Εάν στη λήξη του 
ακαδημ. έτους 

2011-2012 

Διαγραφή Εάν στη λήξη του 
ακαδημ. έτους 

2011-2012 

Διαγραφή 

Α 
Κατηγορία 
Ν. 4009 
άρθρο 80 
παρ. 9α 

έχουν συμπληρώσει 
διάρκεια φοίτησης 
ίσης με 9 έτη 

ή  
άνω των 9 ετών, 
δηλαδή έχουν 
εισαχθεί  

το ακ. έτος 2003-
2004 

(συμπεριλαμβανομέ
νου) και νωρίτερα 

 

Διαγράφοντ
αι στη λήξη 

του 
ακαδημαϊκο
ύ έτους: 

2013-2014 

 έχουν συμπληρώσει 
διάρκεια φοίτησης 
ίσης με 11 έτη 
ή  
άνω των 11 ετών, 
δηλαδή έχουν 
εισαχθεί το ακ. έτος 
2001-2002 
(συμπεριλαμβανομέ
νου) και νωρίτερα 

Διαγράφοντ
αι στη λήξη 

του 
ακαδημαϊκο
ύ έτους: 13-

14 
 

Β 
Κατηγορία 
Ν. 4009 
άρθρο 80 
παρ. 9β 

έχουν συμπληρώσει 
διάρκεια φοίτησης 
ίσης με 6, 7 ή 8 έτη, 
δηλαδή έχουν 
εισαχθεί τα 
ακαδημαϊκά έτη 
2004-2005, 2005-
2006 ή 2006-2007 

Διαγράφοντ
αι στη λήξη 

του 
ακαδημαϊκο
ύ έτους: 

2014-2015 

έχουν συμπληρώσει 
διάρκεια φοίτησης 
ίσης με 7,8,9,10 έτη, 
δηλαδή έχουν 
εισαχθεί τα 
ακαδημαϊκά έτη 
2005-2006,2004-
2005,  2003-
2004,2002-2003 

Διαγράφοντ
αι στη λήξη 

του 
ακαδημαϊκο
ύ έτους: 14-

15 

Γ 
Κατηγορία 
Ν. 4009 
άρθρο 80 
παρ. 9γ 

 

βρίσκονται στο 5ο  ή 
4ο  ή 3ο  ή 2ο έτος, 
δηλαδή έχουν 
εισαχθεί τα 
ακαδημαϊκά έτη 
2007-2008, 2008-
2009, 2009-2010, 
2010-2011, 
αντίστοιχα 
 
 

Πρέπει να 
συμπληρώσο
υν χρόνο 

φοίτησης ίσο 
με αριθμό 
ετών 

διπλάσιο 
από τον 

προβλεπόμεν
ο στο 

πρόγραμμα 
σπουδών, 
δηλαδή 8 

έτη 
για να 

διαγραφούν 

βρίσκονται στο 6ο  ή 
5ο  ή 4ο  ή 3ο  ή 2ο 
έτος, δηλαδή έχουν 
εισαχθεί τα 
ακαδημαϊκά έτη 
2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009, 
2009-2010, 2010-
2011, αντίστοιχα 

Πρέπει να 
συμπληρώσο
υν χρόνο 

φοίτησης ίσο  
με αριθμό 
ετών 

διπλάσιο 
από τον 

προβλεπόμεν
ο στο 

πρόγραμμα 
σπουδών, 
δηλαδή 10 

έτη 
για να 

διαγραφούν 
 

ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2011-2012 & ΕΞΗΣ 

Ν. 4009, άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδών-εξετάσεις 
 



 
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγομένους το ακαδ. έτος 2011-2012 και 
εξής είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών κάθε Τμήματος, πρασαυξημένο κατά 2 έτη (δηλαδή 7 έτη για τα Τμήματα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Παν/κής 
Μονάδας της Σάμου, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Παν/κής Μονάδας 
της Χίου και Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων της Παν/κής 
Μονάδας της Σύρου και 6 έτη για τα λοιπά Τμήματα του Παν/μίου Αιγαίου). Μετά το 
πέρας του ανωτέρω χρονικού ορίου οι φοιτητές διαγράφονται αυτοδικαίως. 
Μπορούν, ωστόσο, να εγγραφούν σε εξάμηνα πέραν των ορίων αυτών, μόνο εφόσον 
πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του 
Ιδρύματος. 
 


