ΠΡΟ

ΑΙΣΗΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΣΗΗ

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΠΑ
ΣΜΗΜΑ……………………………………………….

ΕΠΩΝΤΜΟ:…………………………….……….

ΣΟΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………

ασ γνωςτοποιώ ότι επιθυμώ τη διακοπή φοίτηςήσ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:………………………….………

μου ςφμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 34

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ:……………………….
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ:……………..…………

του Ν. 4777/2021, για τα εξάμηνα:
Διακοπή:
Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Ζτουσ:……………………

Δ/ΝΗ ΜΟΝΙΜΗ
ΚΑΣΟΙΚΙΑ:…………………………..………..

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Ζτουσ:……………………….

ΠΟΛΗ:…………………………...………………

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Ζτουσ:……………………

ΝΟΜΟ………………………………………….

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Ζτουσ:……………………….

ΟΔΟ:…………………………………….……

Αριθμόσ εξαμήνων διακοπήσ* : ……………………...

ΑΡΙΘΜΟ:………………………………………

*(Ο αρικμόσ εξαμινων μπορεί να είναι από 1 ζωσ 4

ΣΑΧ.ΚΩΔ.:………………………………………

εξάμθνα-ςυνολικά)

ΣΗΛΕΦ.ΣΑΘΕΡΟ:……………………………

Επανεγγραφή:

ΚΙΝΗΣΟ:………………………………………..

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Ζτουσ:……………………
Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Ζτουσ:……………………….

E-mail:………………………………………..….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………./………./…………

ΤΝΗΜΜΕΝΑ :
Τποχρεωτική είναι η κατάθεςη τησ Τπεφθυνησ Δήλωςησ

ημαντικζσ υπενθυμίςεισ:
α) Ν.4777/17-2-2021 (ΦΕΚ 25 Α΄), άρθρο 34,
παράγραφοσ 4:
«Οι φοιτθτζσ δφνανται, φςτερα από αίτθςι τουσ προσ την
Κοςμητεία τησ Σχολήσ τουσ, να διακόψουν τθ φοίτθςι
τουσ για χρονικι περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δφο (2)
ζτη. Η φοιτθτικι ιδιότθτα αναςτζλλεται κατά τον χρόνο
διακοπισ τθσ φοίτθςθσ. Με τον εςωτερικό κανονιςμό του
Α.Ε.Ι. κακορίηονται θ διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ
διακοπισ τθσ φοίτθςθσ και τα δικαιολογθτικά που
ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ»
β) Η «αίτηςη διακοπήσ φοίτηςησ» κατατίθεται, πριν την
ζναρξη κάθε εξαμήνου, και το αργότερο μζςα ςτισ
πρώτεσ δζκα (10) ημζρεσ, από την ζναρξή του. Ο
φοιτητήσ θα πρζπει να ζχει πραγματοποιήςει την
ηλεκτρονική εγγραφή του για το εξάμηνο που ξεκινά η
διακοπή φοίτηςησ.
δ) Λόγω των ζκτακτων ςυνθηκών ζνταξησ των
Σμημάτων του π. ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ, ςτο Γ.Π.Α.,
(ςφμφωνα με τον Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/
τ.Α’/29.01.2019)), η λειτουργία τουσ θα περατωθεί
ςτισ 31-8-2024 (ολοκλήρωςη των ΠΠ), γεγονόσ το
οποίο δημιουργεί την προοδευτική κατάργηςη
μαθημάτων.

O/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ

………………………….
(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων
υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν
Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ
Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.

Είκαη ελήκεξνο/ε όηη, ιόγσ ησλ έθηαθησλ ζπλζεθώλ έληαμεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ π. ΣΕΙ ηεξεάο Ειιάδαο, ζην Γ.Π.Α.,
(ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/ η.Α’/29.01.2019)), ε ιεηηνπξγία ηνπο ζα πεξαησζεί ζηηο 31-08-2024 (νινθιήξσζε ησλ
ΠΠ), γεγνλόο ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ πξννδεπηηθή θαηάξγεζε καζεκάησλ θαη ζπλεπώο ηελ πηζαλόηεηα μη ολοκλήρωσης
ησλ ζπνπδώλ κνπ.

Ηκεξνκελία:

……../….. / 202
Ο – Η Δει…..

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή
ηελ δεινύζα.

