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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. πράξης 61/12.07.2021 

Απόσπασμα πρακτικού 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα  12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 συνήλθε σε  συνεδρίαση 

η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με 

αρ. πρωτ. 3933/Φ20/02-07-2021 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη. 

Παρόντες  

Νικόλαος Κατσαράκης    Πρύτανης  

Εμμανουήλ Δρακάκης    Αντιπρύτανης  

Θρασύβουλος Μανιός     Αντιπρύτανης  

Νεκτάριος Παπαδογιάννης                  Αντιπρύτανης  

Χρήστος Φλώρος    Αντιπρύτανης  

Στυλιανός Παπαδάκης  Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 

Φίλιππος Βερβερίδης  Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  

Βασίλειος Ζαφειρόπουλος Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας 

Εμμανουήλ Καραπιδάκης Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών 

Ευθύμιος Μπακαρέζος Κοσμήτορας Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών 

Τεχνολογιών  

Δημήτριος Κυρίκος Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Ειρήνη Δήμου Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού  

Κων/νος Παναγιωτάκης Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας  

Γεώργιος Μαρκάκης Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 

Διαιτολογίας  

Κωνσταντίνος Βασιλάκης Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας  

Αθανάσιος Μαλάμος Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Γεώργιος Καβουλάκης Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (σε 

αναπλήρωση Δ. Κατσαπρακάκη) 

Ιωάννης Χατζάκης Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Ηλίας Ποταμίτης Πρόεδρος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 

Αναστασία Κατσαμάκη Αναπλ εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. (σε αναπλήρωση του Ε. 

Μαρκάκη)  

Αναστάσιος Τσατσάκης Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.  

Χαράλαμπος Κουτρούλης Αναπλ. εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων (σε 

αναπλήρωση του Α. Παντελάκη) 

 

Απόντες 

Δημήτριος Γκούμας Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας 

Χρήστος Μελάς Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής (παρέστη στα 

θέματα από 1 έως και 14, σε αναπλήρωση της Ε. 

Πατελάρου) 
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Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει 

υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους. 

Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και 

Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών. 

 

Θέμα 15ο  

Διαδικασία διακοπής φοίτησης φοιτητών προπτυχιακού κύκλου σπουδών 

 

O Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 

08-07-2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Εμμανουήλ Δρακάκη, με θέμα «Διαδικασία 

διακοπής φοίτησης φοιτητών προπτυχιακού κύκλου σπουδών». 

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από διαλογική συζήτηση και 

αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα. 

6. Την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. 

8. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

Αποφάσισε 

Η διακοπή φοίτησης να γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή στην 

κοσμητεία της σχολής του, η οποία και αποφασίζει για το αίτημα. Στην αίτηση πρέπει να 

επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν και δικαιολογούν τη 

διακοπή φοίτησης.  

Οι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τη διακοπή φοίτησης είναι: 

Α) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (στράτευση φοιτητή).  

Β) Λόγοι οικονομικοί. 

Γ) Λόγοι οικογενειακοί – κοινωνικοί.  

Δ) Λόγοι υγείας. 

Δεν αποτελεί αποδεκτή αιτιολόγηση διακοπής φοίτησης η φοίτηση σε άλλο Ίδρυμα Εκπαίδευσης 

του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία αρχικής εγγραφής τους. Η αίτηση διακοπής φοίτησης κατατίθενται πριν την έναρξη 

του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα  (10) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου. 

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους χάνουν την 

φοιτητική ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της διακοπής 
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σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτομάτως στην πρότερη κατάστασή τους και αποκτούν πάλι 

την φοιτητική ιδιότητα. 

Για όσο διάστημα διαρκεί η διακοπή σπουδών, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού 

Εισιτηρίου (πάσο) του φοιτητή κατατίθεται στην κοσμητεία της σχολής του για να φυλαχθεί και 

να επιστραφεί μετά την λήξη της διακοπής των σπουδών. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει 

βεβαίωση σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή 

ασθένεια). Σε περίπτωση που έχει ήδη δοθεί Βεβαίωση Σπουδών, η κοσμητεία ζητάει την 

επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, προκειμένου να 

εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, τότε ζητείται  

κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στη οποία δηλώνεται ότι οφείλει να την αποσύρει. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο κλήσης στρατευόμενου  ή 

3. Αντίγραφα δήλωσης εισοδήματος της οικογενείας ή του φοιτητή ή 

4. Οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με οικογενειακούς ή κοινωνικούς λόγους ή 

5. Βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή από Υγειονομική Επιτροπή. 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

                   Η Γραμματέας 

 

 

     Μούντη Μαρία 
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