
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32/84 
   Ρύθμιση διαδικασιών και θεμάτων υπέρβασης 

της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, με-

ρικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προ-

πτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπι-

στημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 75 και 76 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζο-

ντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 
Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

2. Το άρθρο 16 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
3. Το ν.δ. 87/27-7-1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων 

εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159).
4. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 

συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 114).

5. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643/3-1-2023 
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. (ΥΟΔΔ 4).

6. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/27669/1883/18-1-2023 
Πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στον κα-
θορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρ-
μοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς 
αναπλήρωσης Πρύτανη, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), η οποία δημοσι-
εύθηκε στο Β’ 267/2023.

7. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45).

8. Τα άρθρα 76-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

10. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 206 και 
223 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) Οργανισμός και Εσωτερι-
κός Κανονισμός του Δ.Π.Θ.

11. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/29444/1177/30-01-
2023 Πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

12. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/30081/2222/2-2-2023 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/30251/1194/2-2-2023) ανακοινοποιημένη 
εισήγηση της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Φοιτητικών Θεμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης του 
Δ.Π.Θ., Καθηγήτριας κας Μαρίας Γρηγορίου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Να καθορίσει τις διαδικασίες και τα θέματα που αφο-
ρούν την υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας 
φοίτησης, της μερικής φοίτησης και της διακοπής φοί-
τησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 75 και 76 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, 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 τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών 
του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι 
ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι 
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της 
ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των παρ. 
2-5 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής, η οποία 
κοινοποιείται και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Κατ’εξαίρεση υπερβαση 
ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

1. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαί-
ρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοί-
τησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 για 
σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπό 
του ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αί-
ματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Η αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) που 
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος 
κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια (ηλεκτρονικά/με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώ-
πως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης χρο-
νικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τεκ-
μηρίωσης της αίτησης και ειδικότερα ύπαρξης θεμάτων 
υγείας που ανάγονται:

α) στο πρόσωπο του φοιτητή ή
β) στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίμα-

τος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής/τρια 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται 
με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδικής 
επιτροπής δημόσιου νοσοκομείου.

3. Προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων υγείας η 
αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση 
που οι λόγοι υγείας δεν αφορούν στο πρόσωπο του/της 
φοιτητή/τριας και από πιστοποιητικό Υγειονομικής Επι-
τροπής ή Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο 
με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής 
Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η 
αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζητήσει 
συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο 
κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης.

4. Η Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση ή 
την απόρριψη της αίτησης, που υποβάλλεται μέσω της 
Γραμματείας του Τμήματος, καθώς και για τη χρονική δι-
άρκεια της επιπλέον φοίτησης. Περαιτέρω υπέρβαση της 
ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκρι-
θεί εκ νέου με την περιγραφόμενη στις παρ. 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι τασσόμενοι από τις σχετικές διατάξεις και 
την παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. με τις συνημμένες αιτήσεις 
κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος και στην 
Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Άρθρο 3 
Μερική φοίτηση

1. α) Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται 
τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, καθώς και

γ) οι φοιτητές/τριες που είναι παράλληλα αθλητές/
τριες και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν 

σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονι-
κό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του 
ν.  4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης 
θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημά-
των με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών 
και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των 
δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα 
ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρω-
παϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή 
άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπι-
ακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών 
για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς 
μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς 
αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών δύνανται, ύστε-
ρα από αίτησή τους που υποβάλλεται (ηλεκτρονικά/με 
εξουσιοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, 
μέσω ΚΕΠ), στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, να 
εγγράφονται ως φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης ή να 
εντάσσονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Η αίτηση 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) μαζί με τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέ-
χουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στις ως άνω Γραμματείες, 
το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων 
μαθημάτων εγγραφών του Τμήματος. Η Γραμματεία του 
Τμήματος διαβιβάζει προς έγκριση τις αιτήσεις στην Κο-
σμητεία της Σχολής.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά 
την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου του Τμή-
ματος, όπως αυτή θα ορίζεται με σχετική ανακοίνωση 
της οικείας Γραμματείας.

Ταυτόχρονα με την αίτηση κατατίθενται, ως επισυνα-
πτόμενα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις 
οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για τη δυνατότητα με-
ρικής φοίτησης.

Ειδικότερα:
α) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 

εργαζομένων και εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) 
ώρες την εβδομάδα οφείλουν να προσκομίσουν τη σχε-
τική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη/τριας 
πρόσφατη καθώς και τα προβλεπόμενα για τους ασφα-
λισμένους στον ιδιωτικό τομέα ένσημα.

β) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 
φοιτητών με αναπηρία οφείλουν να προσκομίσουν βε-
βαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από επταμελή υγειονομική 
επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/τριες που 
έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών με 
αναπηρία, δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον των 
προσκομισθέντων για την εγγραφή τους δικαιολογητικά.

γ) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 
φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν 
να προσκομίσουν βεβαίωση διαπίστωσης αυτών από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 
αθλητών/τριών, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή την Ολυμπιακή 
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Επιτροπή, ή από το Αθλητικό Σωματείο το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (στην βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφε-
ται ο αριθμός μητρώου της ΓΓΑ και ο αριθμός αθλητικής 
αναγνώρισης του σωματείου), κατά περίπτωση, στην 
οποία θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται 
η ένταξή του σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

ε) Η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζη-
τήσει συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό το 
οποίο κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης.

2. Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων α’ και δ’ θα πρέ-
πει να κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ώστε να 
διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι 
για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εκδίδε-
ται, μετά από εισήγηση του οικείου Τμήματος με συνημ-
μένη σε αυτήν την υποβληθείσα αίτηση και τα προβλε-
πόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, 
απόφαση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία 
κοινοποιείται στη Γραμματεία του ως άνω Τμήματος.

4. Για τους/τις φοιτητές/τριες που εντάσσονται σε κα-
θεστώς μερικής φοίτησης, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 
λογίζεται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν δύναται 
να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται 
σε αριθμό μαθημάτων μεγαλύτερο από το ήμισυ των 
μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους, εφαρμοζόμε-
νης, και στην περίπτωση αυτή, της ανώτατης διάρκειας 
φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022. 
Οι φοιτητές/τριες κατά την υποβολή της δήλωσης μα-
θημάτων έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα 
μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και στα 
οποία θα εξεταστούν.

5. Φοιτητές/τριες που έχουν τεθεί σε καθεστώς μερι-
κής φοίτησης δύνανται με αίτησή τους στη Γραμματεία 
του οικείου Τμήματος, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον 
δικαιολογητικά, να επανέλθουν σε καθεστώς πλήρους 
φοίτησης οποτεδήποτε. Για την επάνοδο στο καθεστώς 
της πλήρους φοίτησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
της οικείας Κοσμητείας, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα 
του/της αιτούντος/σας.

6. Στα Πιστοποιητικά που χορηγούνται στους/στις 
φοιτητές/τριες που τελούν σε καθεστώς μερικής φοίτη-
σης αναγράφεται η σχετική πράξη της Κοσμητείας της 
Σχολής.

Άρθρο 4
Διακοπή φοίτησης

1. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώ-
τατο όριο φοίτησης της παρ.  1 του άρθρου 76 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141), όπως περιγράφεται στην παρ. 1 
του άρθρου 1 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα να δια-
κόψουν τη φοίτησή τους για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

2. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματός του/της ο/η 
φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του οι-
κείου Τμήματος, το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου 
των εγγραφών του οικείου Τμήματος, ηλεκτρονικά/με 

εξουσιοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, 
μέσω ΚΕΠ αίτηση διακοπής φοίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνεχό-
μενα ή μη, επιθυμεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός 
τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (τέσσερα (4) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα). Η αίτηση διαβιβάζεται προς έγκριση 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία 
είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και μετά τη λήξη της 
περιόδου των εγγραφών. Τα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά 
τα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει ενταχθεί σε καθεστώς 
διακοπής φοίτησης δεν προσμετρώνται στην ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης.

3. Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διά-
στημα διακοπής, καθώς και τους λόγους (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, προσω-
πικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κ.λπ.). Η αίτηση 
συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία 
αποδεικνύονται οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας του αι-
τούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού 
εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί 
λόγοι κ.λπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών 
λόγων, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφονται οι επικαλού-
μενοι λόγοι και δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον 
δικαιολογητικών.

4. Η αίτηση υποβάλλεται:
i. από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας για την εγγραφή τους στο 
οικείο Τμήμα και

ii. από τους ενεργούς φοιτητές του δεύτερου (2ου) και 
άνω ακαδημαϊκού εξαμήνου το πρώτο δεκαπενθήμερο 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα από 
τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου 
(δήλωση μαθημάτων), όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική 
ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμε-
νους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτη-
σης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών. 
O χρόνος της διακοπής ανατρέχει στην έναρξη του 
εξαμήνου.

5. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να 
ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ 
ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρ-
κεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά 
τα δύο (2) έτη, αν χορηγείται τμηματικά.

6. Για τη διαπίστωση της διακοπής φοίτησης εκδίδεται, 
με βάση την υποβληθείσα αίτηση και τα προβλεπόμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, η οποία 
διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος και κοινο-
ποιείται στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

7. Κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της φοίτησης 
αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα και δεν επιτρέπεται 
η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον 
λόγο αυτόν και για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης δια-
κοπής φοίτησης από το οικείο Τμήμα μετά τη λήψη της 
απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, 
ο/η αιτών/ούσα φοιτητής/τρια υποχρεούται:
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α) Να επιστρέψει στη Γραμματεία του οικείου Τμήμα-
τος την ακαδημαϊκή του/της ταυτότητα.

β) Να υποβάλει σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες 
να προκύπτει ότι δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση 
προς τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 
του Ιδρύματος.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί στον 
αιτούντα «Βεβαίωση σπουδών» για το ακαδημαϊκό έτος 
για το οποίο ζητείται η διακοπή φοίτησης, ο/η αιτών/
ούσα υποχρεούται στην επιστροφή της σχετικής βε-
βαίωσης στη Γραμματεία του εκδόσαντος τη βεβαίωση 
Τμήματος και στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμ-
φωνα με την οποία δηλώνει ότι αυτή δεν έχει υποβληθεί 
σε τρίτο φορέα ή οργανισμό. Στην αντίθετη περίπτωση 
κατά την οποία η ως άνω βεβαίωση έχει υποβληθεί, υπο-
χρεούται στην ανάκλησή της και στην υποβολή σχετικής 
προς τούτο υπεύθυνης δήλωσης.

9. Ο/Η φοιτητής/τρια που έχει τεθεί σε καθεστώς δια-
κοπής φοίτησης δύναται με αίτησή του στη Γραμματεία 
του οικείου Τμήματος, να επανέλθει σε καθεστώς κα-
νονικής φοίτησης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος το πρώτο δεκαπενθήμερο 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα 
από τη λήξη της προθεσμίας της ανανέωσης των εγγρα-
φών του ακαδημαϊκού εξαμήνου (δήλωση μαθημάτων), 
όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από τη Γραμματεία του 
οικείου Τμήματος, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας, οπότε είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης οπο-
τεδήποτε. Για την επάνοδο στο καθεστώς της πλήρους 
φοίτησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία διαβιβάζεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος του/της αιτούντος/ούσας και κοινοποιείται 
στην Κοσμητεία της Σχολής. Μετά τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος της διακοπής της φοίτησης, ο/η φοιτητής/
τρια επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, με 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν 
από τη διακοπή της φοίτησης και την αναστολή της φοι-
τητικής του/της ιδιότητας.

Άρθρο 5 
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για όλους τους φοιτητές 
ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 454 του ν. 4957/2022, η ανώτατη χρονική δι-
άρκεια σπουδών όπως ορίζεται στο άρθρο 76 του ιδίου 
νόμου καταλαμβάνει τους φοιτητές που εισάγονται στα 
Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για 
τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα 
σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη 
χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπου-
δών τους κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (Α’ 25), 
εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας 
φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα. Οι φοιτητές 
που ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών 
πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του 
ν. 4777/2021 και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική 
διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέ-
τουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο 
προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής, χω-
ρίς δικαίωμα προσαύξησης του χρόνου φοίτησης κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής/τρια έχει 
ασκήσει το δικαίωμα διακοπής φοίτησης πριν από έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας, ο χρόνος αυτής της διακοπής 
προσμετράται στην ανώτατη χρονική περίοδο των δύο 
(2) ετών, την οποία δικαιούται.

3. Σε όσες περιπτώσεις στην παρούσα απόφαση ανα-
φέρεται ως αρμόδιο όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο, 
αλλά αυτό δεν υπάρχει στο Τμήμα (π.χ. σε μη αυτοδύνα-
μα Τμήματα), αρμόδια είναι η οικεία Συνέλευση.

4. Σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 76 του 
ν. 4957/2022, ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος 
για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της 
Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, είναι αρμόδιος για 
την εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσας από-
φασης. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

5. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται από την παρούσα από-
φαση και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, 
ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Επώνυμο φοιτητή/τριας:………….. 

Όνομα φοιτητή/τριας:…………….. 

Όνομα πατρός:…………………….. 

Τμήμα φοίτησης: 

…………………………………………. 

Έτος φοίτησης ……………….. 

Α.Μ: …………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας:……………….. 

………………….. Τ.Κ……………….. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

Σταθερό ……………….…………………. 

Κινητό ……………………………………. 

E-mail (προσωπικό): 

…………………………………… 

E-mail (ιδρυματικό): 

…………………………………… 

 

Κομοτηνή/Ξάνθη 

Αλεξανδρούπολη/Ορεστιάδα  

……/……./202…..  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Την Γραμματεία του Τμήματος ………….. 

(για το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Τμήματος ………………………..) 

Του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης 

 

Αιτούμαι την κατ’εξαίρεση υπέρβαση 

της ανώτατης χρονικής διάρκειας 

φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό 

έτος……………… 

γιατί συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 

Α) Λόγοι υγείας στο πρόσωπό μου 

Β) Λόγοι υγείας συγγενούς πρώτου 

βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή 

προσώπου με το οποίο έχω συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω 

επισυνάπτω τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται: 

1…. 

2…. 

3…. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Ο/Η αιτών/ούσα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Επώνυμο φοιτητή/τριας:………….. 

Όνομα φοιτητή/τριας:…………….. 

Όνομα πατρός:…………………….. 

Τμήμα φοίτησης: 

…………………………………………. 

Έτος φοίτησης ……………….. 

Α.Μ: …………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας:……………….. 

………………….. Τ.Κ……………….. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

Σταθερό ……………….…………………. 

Κινητό ……………………………………. 

E-mail (προσωπικό): 

…………………………………… 

E-mail (ιδρυματικό): 

 

Κομοτηνή/Ξάνθη 

Αλεξανδρούπολη/Ορεστιάδα  

……/……./202…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Την Γραμματεία του Τμήματος ………….. 

(για την Κοσμητεία της Σχολής 
………………………..) 

Του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
 
Αιτούμαι την ένταξη μου σε καθεστώς 
μερικής φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό 
έτος……………… 
γιατί ανήκω στην παρακάτω κατηγορία 
φοιτητών: 

Α) φοιτητές που εργάζονται 
αποδεδειγμένα τουλάχιστον είκοσι (20) 
ώρες την εβδομάδα 

Β) φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία 
με αναπηρία 

Γ) φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία 
των αθλητών. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω επισυνάπτω 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται: 
1…. 
2…. 
Δηλώνω (επιλέξτε ανάλογα το Α ή Β) 

Α) ότι έχω εγγραφεί με την ειδική 
κατηγορία των φοιτητών/τριών με 
αναπηρία (Σοβαρές Παθήσεις – 5%) και 
δεν απαιτείται να προσκομίσω επιπλέον 
δικαιολογητικά από αυτά που είχα αρχικά 
προσκομίσει για την εγγραφή μου στο 
Τμήμα. (αφορά στις περιπτώσεις 
φοιτητών που εισήχθησαν με το 5%).  

Β) ότι δεσμεύομαι να υποβάλω εκ νέου 
τα απαραίτητα έγγραφα, με την έναρξη 
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για 
την συνέχιση της ένταξης μου σε 
καθεστώς μερικής φοίτησης. (αφορά στις 
περιπτώσεις  φοιτητών που εργάζονται 
αποδεδειγμένα τουλάχιστον είκοσι (20) 
ώρες την εβδομάδα και σε αθλητές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 76 του ν. 4957/2022) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Ο/Η αιτών/ούσα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Επώνυμο φοιτητή/τριας:………….. 

Όνομα φοιτητή/τριας:…………….. 

Όνομα πατρός:…………………….. 

Τμήμα φοίτησης: 

…………………………………………. 

Έτος φοίτησης ……………….. 

Α.Μ: …………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας:……………….. 

………………….. Τ.Κ……………….. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

Σταθερό ……………….…………………. 

Κινητό ……………………………………. 

E-mail (προσωπικό): …………………………………… 

E-mail (ιδρυματικό): 

 

Κομοτηνή/Ξάνθη 

Αλεξανδρούπολη/Ορεστιάδα  

……/……./202…..  

Σημείωση:  
Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα διακοπής, καθώς και τους λόγους 
αυτής (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι υγείας, 
οικογενειακοί, προσωπικοί, ανωτέρας βίας 
κ.λπ.). 

Συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των λόγων 
υγείας κ.λπ.. 

 
ΠΡΟΣ: 

Την Γραμματεία του Τμήματος ………….. 
(για το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος 

………………………..) 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

Αιτούμαι την διακοπή φοίτησης κατά το 

ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο …………………, 

γιατί συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 

………………………………………………………. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω επισυνάπτω τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγοι υγείας, 
ανωτέρας βίας, προσωπικοί, οικογενειακοί, 
οικονομικοί κ.λπ.). Η αίτηση συνοδεύεται από 
όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιες 
δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία 
αποδεικνύονται οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας 
του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και 
δεύτερου βαθμούς, λόγοι στράτευσης ή 
σοβαροί οικονομικοί λόγοι.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών 
λόγων, η αίτηση συνοδεύεται από ΥΔ του ν. 
1599/1986, στην οποία περιγράφονται οι 
επικαλούμενοι λόγοι και δεν απαιτείται η 
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Ο/Η αιτών/ούσα 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 16 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρύτανης

ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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