
ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΚΟΓΙΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ *

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμα

Εξάμηνο Σπουδών ‘

Αριθμός Μητρώου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. Δελτίου Ταυτ.

Ημερ. Έκδοσης

Εκδούσα Αρχή ·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός·

Αριθμός·

Ταχ. Κώδικας ‘

Τηλεφ. Σταθερό ·

Τηλεφ. Fax

Κινητό ·

E-mail ‘

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:

Αθήνα / / 202....

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ τη Διακοπή των Σπουδών μου σύμφωνα

με την παράγραφο 9δ, του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, για τα εξής

εξάμηνα:

Διακοπή:

Εξάμηνο A’ (χειμερινό) ·

Εξάμηνο B’ (εαρινό) .

του ακαδημαϊκού έτους/ετών ·

Ημεσομηνία Διακοπής:

/ /

Επανενγ~αφή:

Εξάμηνο Α~ (χειμερινό) ‘

Εξάμηνο B’ (εαρινό) ‘

του ακαδημαϊκού έτους ·

Ημερομnνία Επανεννοαφής:

/ /

Αιτιολογία Διακοπής φοίτησης σπουδών (περιγραφή) ‘

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Υποχρεωτική είναι η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης

Ο/Η αιτών/σύσα

(υπογραφή)

*Σημαυτικές υπενθυμίσεις:
a) Ν.4009/2-9-2011 (ΦΕΚ 195 A), άρθρο 80, παράγραφος 9δ:
«Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη
αίτησή τους στη γραμματεία της οικείος σχολής, τις
σπουδές τους γιο όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη,
επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από Τον ελάχιστο
αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα
αυτά δεν προσμετρώνται ατην παραπάνω ανώτατη διάρκεια
φοίτησης. Οι φοιτητές Που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω
τις σπουδές Τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’όλο
το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών Τους. Μετά
τη λήξη της διακοπής των σπουδών σι φοιτητές
επανέρχονται στη σχολή» *

(* Θεωρείται το Τμήμα)

β) Η «Αίτηση Διακοπής Σπουδών» κατατίθεν7αι, πριν την έναρξη
του εξαμήνου, και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10)
ημέρες από την έναρξη αυτού του εξαμήνου.

γ) Μετά τη λήξη «Διακοπής Σπουδών», οι φοιτητές/τριες
επανέρχονται αυτομάτως ατην προτέρα κατάατασή τους και
αποκτούν την φοιτητική ιδιότητα.

5) Λόγω των έκτακτων συνθηκών ένταξης των Τμημάτων του π.
TEl Στερεάς Ελλάδας, στο Γ./7.Α., (σύμφωναμε τονΝ.4589/2019
(ΦΕΚ 13/ τ.Α729. 01 .2019», η λειτουργία τους Θα περατωθεί στις
31-8-2024 (ολοκλήρωση των ΠΠΣ), γεγονός το οποίο δημιουργεί
την προσδευτική Κατάργηση μαθημάτων.



Ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο Β Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ~1~:

0 — Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης~2~:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Τηλ:
Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.

Αρ. Τηλεομοιοτύπου Ταχυδρομείου
(Fax): (Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. ό του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Είμαι ενήμερος/η ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών ένταξης των Τμημάτων του π. TEl Στερεάς Ελλάδας, στο Γ.Π.Α., (σύμφωνα
με τον Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/ τ.Α’/29.01.2019)), η λειτουργία τους θα περατωθεί στις 31-08-2024 (ολοκλήρωση των ΠΠΣ),
γεγονός το οποίο δημιουργεί την προσδευτική Κατάργηση μαθημάτων και συνεπώς την πιθανότητα μη ολοκλήρωσης των

Ημερομηνία· / /202

Ο - Η Δηλ

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπαρίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.


