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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                                    

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ) 

                                                 (άρθρο 34 του Ν. 4777/2021) 

Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο 

που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (τέσσερα -4-  ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη). 

Τυχόν χρονικό  διάστημα  διακοπής φοίτησης που έχει  ληφθεί από φοιτητές/τριες, κατά 

το παρελθόν,  δεν προσμετράται στη διετία.  

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, ο οποίος δεν 

προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. 

Η υποβολή αίτησης διακοπής φοίτησης πραγματοποιείται στη Γραμματεία της 

Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος κατά την προθεσμία ανανέωσης 

εγγραφών/δήλωσης μαθημάτων εξαμήνου του Τμήματος Ωκεανογραφίας και 

Θαλασσίων Βιοεπιστημών, όπως η προθεσμία αυτή τίθεται με σχετική Ανακοίνωση της 

Γραμματείας του Τμήματος. 

Η αίτηση κατατίθεται (εναλλακτικά) ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ., οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της 

ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης και το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου 

εγγραφών/δήλωσης μαθημάτων εξαμήνου του Τμήματος, πλην εξαιρετικών 

περιπτώσεων (πχ σοβαρής ασθένειας) και   θα πρέπει να περιλαμβάνει το αιτούμενο 

χρονικό διάστημα διακοπής, καθώς και τους λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, 

προσωπικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κ.τ.λ.). και να συνοδεύεται από όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία 

αποδεικνύονται σοβαροί λόγοι υγείας του/της αιτούντος/ούσας ή συγγενών του/της μέχρι 

και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι κ.τ.λ. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων, μπορεί να κατατεθεί Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να περιγράφονται οι λόγοι χωρίς να απαιτούνται 

επιπλέον δικαιολογητικά 

Με τη λήξη της διακοπής φοίτησης ο/η φοιτητής/τρια επανέρχεται αυτοδίκαια (δηλ. χωρίς 

να απαιτείται να προβεί σε καμία διαδικασία) σε καθεστώς κανονικής φοίτησης με τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που κατείχε πριν από τη διακοπή φοίτησης.  

Σε περίπτωση που ο/η  φοιτητής/τρια επιθυμεί να άρει τη διακοπή φοίτησής του/της (πριν 

από το χρόνο λήξης της), θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που ακολούθησε 



προκειμένου να λάβει την διακοπή φοίτησης, δηλ υποβολή αίτησης στη Κοσμητεία, χωρίς 

όμως να απαιτούνται σε αυτή την περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικά.  Η αίτηση άρσης 

της διακοπής φοίτησης δεν μπορεί να υποβληθεί στο μέσο εξαμήνου.  

 


