
Διακοπή φοίτησης 
 
 Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει τη φοίτησή του για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.  
2. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματός του ο φοιτητής υποβάλλει, ηλεκτρονικά 

ή αυτοπροσώπως, αίτηση διακοπής φοίτησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του/της υπογράφοντος/ουσας,, το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των εγγραφών 
του οικείου Τμήματος στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή στη Γραμματεία της 
Κοσμητείας της οικείας Σχολής για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί 
υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. 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 φοιτητής έχει ενταχθεί σε καθεστώς διακοπής 
φοίτησης δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.  

3. Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα διακοπής, καθώς και τους 
λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, προσωπικοί, 
οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κλπ). 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 
δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι κλπ. Σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της 
υπογράφοντος/ουσας, στην οποία περιγράφονται οι επικαλούμενοι λόγοι και δεν 
απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.  Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να 
δημιουργηθεί και μέσα από το περιβάλλον gov.gr 

4. Η αίτηση υποβάλλεται:  
4.1. Από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας για την εγγραφή τους στο οικείο Τμήμα και  
4.2. Από τους ενεργούς φοιτητές του δεύτερου (2) και άνω ακαδημαϊκού εξαμήνου 

το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα από 
τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου (δήλωσης μαθημάτων), όπως 
αυτή ορίζεται από την σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.  

5. Δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος διακοπής της φοίτησης παραπάνω 
από τρεις φορές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών. 

 6. Για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης διακοπής φοίτησης εκδίδεται, μετά 
από εισήγηση του οικείου Τμήματος με συνημμένη σε αυτήν την υποβληθείσα αίτηση 
και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απόφαση της 
Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του ως άνω 
Τμήματος. 

 7. Κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της φοίτησης αναστέλλεται η φοιτητική 
ιδιότητα. Για το λόγο αυτό και για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης διακοπής φοίτησης 
από το οικείο Τμήμα μετά τη λήψη της απόφασης από την Κοσμητεία της οικείας 
Σχολής, ο αιτών φοιτητής υποχρεούται:  

7.1. Να επιστρέψει στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος την ακαδημαϊκή του 
ταυτότητα.  



7.2. 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 αιτών υποχρεούται 
στην επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης στη Γραμματεία του εκδώσαντος τη βεβαίωση 
Τμήματος και στην υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα 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, υποχρεούται στην ανάκλησή της και στην υποβολή 
σχετικής προς τούτο υπεύθυνης δήλωσης.  

Ενεργοποίηση φοιτητικής ιδιότητας μετά από διακοπή σπουδών 
9. Ο φοιτητής που έχει τεθεί σε καθεστώς διακοπής φοίτησης δύναται με αίτησή του 

(Υπηρεσίες Χρήσιμα – Έντυπα - Αίτηση Γενικής Χρήσης) στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος ή στη Γραμματεία της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, να επανέλθει σε 
καθεστώς κανονικής φοίτησης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το πρώτο 
δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα από τη λήξη της 
προθεσμίας της ανανέωσης των εγγραφών 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 
οποτεδήποτε. Για την επάνοδο στο καθεστώς της πλήρους φοίτησης εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη της οικείας Κοσμητείας, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα του 
αιτούντος. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της διακοπής της φοίτησης, ο 
φοιτητής επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, στο εξάμηνο κατά το οποίο 
έλαβε χώρα η διακοπή, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν από την 
διακοπή της φοίτησης και την αναστολή της φοιτητικής του ιδιότητας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί στον αιτούντα «Βεβαίωση σπουδών» 
για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητείται η διακοπή φοίτησης, ο αιτών υποχρεούται 
στην επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης στη Γραμματεία του εκδώσαντος τη βεβαίωση 
Τμήματος και στην υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα 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, υποχρεούται στην ανάκλησή της και στην υποβολή 
σχετικής προς τούτο υπεύθυνης δήλωσης. 


