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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Καταληκτικές ημερομηνίες αιτημάτων φοιτητών 

Φοιτητικό αίτημα Ετήσιες ΘΕ ΘΕ Χειμερινού εξαμήνου ΘΕ Εαρινού εξαμήνου 
Επιστροφή 

διαχειριστικού κόστους  
Επιστροφή 
διδάκτρων 

Αποχώρηση από 
το Πανεπιστήμιο 

 
Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 

ημερομηνία λήξης πληρωμών 
 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

 
Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 

ημερομηνία λήξης πληρωμών 
 

Παρακρατείται η 
προκαταβολή ανά ΘΕ και 
επιστρέφεται το υπόλοιπο 
ποσό που έχει καταβληθεί 

Παρακρατείται η 
προκαταβολή ανά ΘΕ 
και επιστρέφεται το 
υπόλοιπο ποσό που 

έχει καταβληθεί 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι τέλος ακαδημαϊκού έτους 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι τέλος ακαδημαϊκού έτους 

 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι τέλος ακαδημαϊκού έτους 

€0 €0 

Φοιτητικό αίτημα Ετήσιες ΘΕ ΘΕ Χειμερινού εξαμήνου ΘΕ Εαρινού εξαμήνου 
Πίστωση διαχειριστικού 

κόστους 
Πίστωση   

διδάκτρων 

Αποχώρηση από 
Θεματική 
Ενότητα 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την     
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

Πιστώνεται όλο το ποσό 
που έχει καταβληθεί 

Πιστώνεται όλο το 
ποσό που έχει 

καταβληθεί 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι 17 Απριλίου 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι 20 Νοεμβρίου 

 
Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 

μέχρι 17 Απριλίου 
 

€0 €0 

18 Απριλίου μέχρι τέλος 
ακαδημαϊκού έτους 

21 Νοεμβρίου μέχρι τέλος 
ακαδημαϊκού έτους 

18 Απριλίου μέχρι τέλος 
ακαδημαϊκού έτους 

Οποιαδήποτε αποχώρηση μετά από τις καθορισμένες 
ημερομηνίες θεωρείται αποτυχία στη Θεματική 

Ενότητα. 

 



 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (2020-2021) 
 

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ              2 

Φοιτητικό αίτημα Ετήσιες ΘΕ ΘΕ Χειμερινού εξαμήνου ΘΕ Εαρινού εξαμήνου 
Πίστωση διαχειριστικού 

κόστους 
Πίστωση   

διδάκτρων 

Αναστολή 
φοίτησης 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

Έναρξη εγγραφών μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμών 

Πιστώνεται όλο το ποσό 
που έχει καταβληθεί 

Πιστώνεται όλο το 
ποσό που έχει 

καταβληθεί 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι 17 Απριλίου 

Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 
μέχρι 20 Νοεμβρίου 

 
Επόμενη ημέρα λήξης πληρωμών 

μέχρι 17 Απριλίου 
 

€0 €0 

18 Απριλίου μέχρι τέλος 
ακαδημαϊκού έτους 

21 Νοεμβρίου μέχρι τέλος 
ακαδημαϊκού έτους 

18 Απριλίου μέχρι τέλος 
ακαδημαϊκού έτους 

Οποιαδήποτε αποχώρηση μετά από τις καθορισμένες 
ημερομηνίες θεωρείται αποτυχία στη Θεματική 

Ενότητα. 

 

Σημείωση: Οι ημερομηνίες εγγραφών και πληρωμών αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου. 


