
 

 

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

 

Αναστολή φοίτησης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25/19-2-2021 τ.Α’) άρθρο 34 παρ.4  

«οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να διακόψουν τη 
φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα (2) δύο έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται 
κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης» 

Διαδικασία: 
Οι φοιτητές με αίτησή τους στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους* που σκοπεύουν να αιτηθούν αναστολή 
φοίτησης υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση μέσω της ιστοσελίδας 
https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση:   
18 Αίτηση για αναστολή φοίτησης και επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία 
αποδεικνύονται: 

I. σοβαροί λόγοι υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος 
αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών,  

II. λόγοι στράτευσης  
III. σοβαροί οικονομικοί λόγοι 

 
Διαδικασία: 
Η αίτηση εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος και διαβιβάζεται στην Κοσμητεία της Σχολής 
Θετικών Επιστημών και εκδίδεται απόφαση Κοσμητείας. 
Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η 
διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας.  
Κατά την διάρκεια αναστολής φοίτησης ακυρώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), ο φοιτητής χάνει την 
πρόσβαση στο my-studies και δεν μπορεί να εξεταστεί μαθήματα και να παραλάβει συγγράμματα για το 
διάστημα αυτό. 
Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.  
Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.  
Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία.  
Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, 
η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων 
 

*Διευκρινήσεις: 
I. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την εγγραφή τους στο Τμήμα 

μας 
II. Για τους ενεργούς φοιτητές του δεύτερου (2ου) και άνω ακαδημαϊκού εξαμήνου το πρώτο 

δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου  
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της 
αίτησης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών. 

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και όχι για το σύνολο των δύο ετών που δύναται να 
πάρει ο φοιτητής αναστολή φοίτησης.  

https://eprotocol.uoa.gr/
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