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Ρόδος, 14.10.2021 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες 

την εβδομάδα, οι φοιτητές/τριες με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές/τριες που 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία 

εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και α) για όσα 

έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια 

πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) 

αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δυο ανώτερων 

κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε 

πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς 

διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή β) συμμετέχουν έστω 

άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο 

αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, 

παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών,, δύνανται, ύστερα 

από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να εγγράφονται ως 

φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης.  

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο καθεστώς μερικής φοίτησης 

πραγματοποιείται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών 

εξαμήνου του Τμήματός Μεσογειακών Σπουδών, όπως αυτή ορίζεται με 

σχετική ανακοίνωσή της οικείας Γραμματείας.  

Ταυτόχρονα με την αίτηση κατατίθενται, ως επισυναπτόμενα, έγγραφα που 

αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής 

φοίτησης. 

 Ειδικότερα: 

α. Φοιτητές/τριες που εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα 

οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση 

εργοδότη/τριας καθώς και ένσημα για ασφαλισμένους/ες στον ιδιωτικό τομέα. 

β. Φοιτητές/τριες με αναπηρία οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαπίστωσης 

της αναπηρίας από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από επταμελή 
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υγειονομική επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί 

με την ειδική κατηγορία των φοιτητών/τριών με αναπηρία, δεν απαιτείται να 

προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που είχαν αρχικά προσκομίσει 

για την εγγραφή τους. 

γ. Φοιτητές/τριες αθλητές/τριες, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή την Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, 

στην οποία θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξη σε καθεστώς 

μερικής φοίτησης. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

                                                                               
 

 

                                                                               
 


