ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρία 12η
Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 13.02.2020 και ώρα 13:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Συμβουλίου Ένταξης του Γ.Π.Α. κ. Νικόλαου Δέρκα, με αρ. πρωτ. 32/11-02-2020, οι
εκπρόσωποι της Συνέλευσης του Συμβουλίου Ένταξης του ΓΠΑ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
3998/16-4-2019 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του ΓΠΑ περί συγκρότησης του Σ.Ε. και
σύμφωνα με την 1η τροποποιητική πράξη συγκρότησης Σ.Ε., με αρ. πρωτ. 11153/10-12-2019,
συνήλθαν στο γραφείο του κ. Ν. Δέρκα για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Ένταξης του ΓΠΑ λήγει στις 31/08/2024.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν νόμιμα με φυσική παρουσία και μέσω
τηλεδιάσκεψης οι παρακάτω :
Α.Α.
1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΔΕΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γ.Π.Α.

2.

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

3.

ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

4.

ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ.&Δ.Φ.Π. π. ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας
(Καρπενήσι)
Δ.Ο.&Ε.Π.&Τ.Μ.
π. ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας
(Άμφισσα)
Δ.Σ.Ε. π. ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας
(Θήβα)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΩΝ
ΠΑΡΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΛ/ΨΗΣ
ΠΑΡΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΛ/ΨΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης κα Φ. Παπαδοπούλου,
υπάλληλο κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 2860/15-32019 απόφαση του Πρύτανη.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 4o ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4β. Έγκριση σχεδίου αίτησης διακοπής φοίτησης
Τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης έλαβαν υπόψη :

Τα έγγραφα που συνοδεύουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τηρούνται στο αρχείο της
Γραμματείας.
1

α) την υποβολή αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για
διακοπή φοίτησης,
β) τα σχετικά αναφερόμενα στο Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9δ: «Οι φοιτητές έχουν
δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις
σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα
από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα
με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην
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 οι φοιτητές επανέρχονται
στη σχολή»,
γ) τον Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/ τ.Α’/29.01.2019), σύμφωνα με τον οποίο η λειτουργία των
Τμημάτων του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, θα περατωθεί στις 31-08-2024 (ολοκλήρωση των
ΠΠΣ), γεγονός το οποίο δημιουργεί την προοδευτική κατάργηση μαθημάτων,
δ) το γεγονός ότι οι αιτούντες φοιτητές των Τμημάτων του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, θα
πρέπει να είναι ενήμεροι των συνεπειών και την πιθανότητα μη ολοκλήρωσης των
σπουδών τους και
ε) την εισήγηση του Τμήματος Σπουδών του ΓΠΑ που αφορά στην έγκριση σχεδίου του
εντύπου, με ημερομηνία 22/1/2020,
τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης, ε ν έ κ ρ ι ν α ν ο μ ό φ ω ν α το νέο έντυπο Αίτησης
Διακοπής Φοίτησης Σπουδών, προς τους Φοιτητές των Τμημάτων του π. ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, με την προϋπόθεση να προστεθεί, στο κάτω μέρος, η σημαντική υπενθύμιση: (δ)
«Λόγω των έκτακτων συνθηκών ένταξης των Τμημάτων του π. ΤΕΙ 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 31-8-2024 (ολοκλήρωση των ΠΠΣ), γεγονός το οποίο δημιουργεί την
προοδευτική κατάργηση μαθημάτων».
Τα μέλη της Συνέλευσης έκριναν επίσης απαραίτητο, πως οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων
του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οφείλουν να καταθέτουν μαζί με το νέο έντυπο Αίτησης
Διακοπής Φοίτησης Σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρεται η αντίστοιχη
υπενθύμιση, προκειμένου να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες των συνεχόμενων
διακοπών φοίτησης.
Ακολουθούν τα έντυπα όπως εγκρίθηκαν από τα μέλη της Συνέλευσης :

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

*

……………………………………………………………………………..
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επώνυμο : ……………………………………………………….….……….
Όνομα : …………………………..……………………………………………
Πατρώνυμο : ………………………………………….……………………
Εξάμηνο Σπουδών : ………………………………….…………..……
Αριθμός Μητρώου : ……………………………….……..……………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθ. Δελτίου Ταυτ.:……………………………….…….……………
Ημερ. Έκδοσης :…………….………………….……………….………
Εκδούσα Αρχή :…………………………………………………….……
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

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 Α΄ (χειμερινό) :……………………………….………………..
Εξάμηνο Β΄ (εαρινό) :…………………………………..………………..
του ακαδημαϊκού έτους/ετών :……………………………….……….
…………………………………………………………………..………….……….

Οδός:………………………………………..……………………….…………
Αριθμός:…………………………………………………..……………….…
Ταχ. Κώδικας :……………………………………………………………

Ημερομηνία Διακοπής:
……….…. /……….…. /……….……

Τηλεφ. Σταθερό :………………………………………………………
Τηλεφ. Fax : ……………………………………………..…….…………
Κινητό :…………………………….……………….……………..…………
E-mail :…………………………………….………………………….………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:
Αθήνα, ....... /....... / 202....
*Σημαντικές υπενθυμίσεις:
α) Ν.4009/2-9-2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), άρθρο 80, παράγραφος 9δ:

«Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη
αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής*, τις
σπουδές τους για 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 στην 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 οι φοιτητές
επανέρχονται στη σχολή»*.
(* θεωρείται το Τμήμα)

Επανεγγραφή:
Εξάμηνο Α΄ (χειμερινό) :………………………………………………..
Εξάμηνο Β΄ (εαρινό) :…………………………………….……………...
του ακαδημαϊκού έτους :……………………………..…………….……
Ημερομηνία Επανεγγραφής:
……….…. /……….…. /……….……
Αιτιολογία Διακοπής φοίτησης σπουδών (περιγραφή) :…….…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Υποχρεωτική είναι η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης

β) Η «Αίτηση Διακοπής Σπουδών» κατατίθενται, πριν την έναρξη

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

Ο/Η αιτών/ούσα

γ) Μετά τη λήξη «Διακοπής Σπουδών», οι φοιτητές/τριες
επανέρχονται αυτομάτως στην προτέρα κατάστασή τους, και
αποκτούν την φοιτητική ιδιότητα.
δ) Λόγω των έκτακτων συνθηκών ένταξης των Τμημάτων του π.
ΤΕΙ 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
31-8-2024 (ολοκλήρωση των ΠΠΣ), γεγονός το οποίο δημιουργεί
την προοδευτική κατάργηση μαθημάτων.

………………………………………………
(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 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):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Είμαι ενήμερος/η ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών ένταξης των Τμημάτων του π. ΤΕΙ 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 προοδευτική κατάργηση μαθημάτων και συνεπώς την πιθανότητα μη ολοκλήρωσης των
σπουδών μου.

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) «Όποιος 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
προσπορίσει 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.

Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης.
Ο Πρόεδρος2

Η Γραμματέας

Καθηγητής Ν. Δέρκας

Φ. Παπαδοπούλου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
DERCAS
Ημερομηνία: 2020.02.17 19:35:11 EET

2

Το έγγραφο με την πρωτότυπη υπογραφή τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

