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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α0ΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Κα Πόπη Μπάκα

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75. Ι 18 55, Αθήνα
Τηλ. 210-5294831.210-5294832
Fax: 210-5294832

ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Δημοσιευμάτων

κ. Σοφία Καρατσομπάνη

ΚΟΙΝ.: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Γ. Καραμπουρνιώτη,Αν. Καθηγητή

κ. Κ Φασσέα, Αν. Καθηγητή

κ. Γ. Α'ίβαλάκη, Επικ. Καθηγητή

του Γπ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γ.π.Α. (Συνεδρία: 16.01.2008) αφού

έλαβε υπόψη:

(α) το με ημερομηνία. 04.05.2007 σχετικό έγγραφο των Κ.Κ. Γ. Καραμπουρνιώτη, Κ.

Φασσέα και Γ. Αϊβαλάκη,

(β) το άρθρο 9, παρ. 1Ο του Ν.2083/92,

(γ) το άρθρο 13, παρ. 3,4, και 5 της Φ.141/Β3/1402/1984 γ.Α. «φοιτητές, οι οποίοι δεν

πέρασαν μάθημα εξαμήνου, στο οποίο διανεμήθηκε διδακτικό βιβλίο ή βοήθημα και εν συνεχεία

εκδόθηκε νέο βιβλίο ή έκδοση βελτιωμένη ή άλλαξε ο διδάσκων, ο οποίος προτείνει άλλο βιβλίο

δικό του ή τρίτου, δικαιούνται να λάβουν τη νέα έκδοση ή το νέο βιβλίο ή το βιβλίο του νέου

διδάσκοντα το μάθημα ή αυτό που πρότεινε ο νέος διδάσκων, άσχετα αν σε προηγούμενο

εξάμηνο για το ίδιο μάθημα τους είχε διανεμηθεί διδακτικό βιβλίο ή βοήθημω),

αποφάσισε,

ότι το βιβλίο ελεύθερου εμπορίου με τίτλο: «Γενική Βοτανική)) των Κ.Κ. Γ.

Καραμπουρνιώτη, Κ. Φασσέα και Γ. Αϊβαλάκη, το οποίο διανέμεται δωρεάν για το μάθημα

«Γενική Βοτανική» στους φοιτητές του Β' Εξαμήνου του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους των

Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Αγροτικής Οικονομίας και

Ανάπτυξης, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γ.

Μηχανικής του Γ.Π.Α., κατ' εξαίρεση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008, να διανεμηθεί

δωρεάν και σε φοιτητές παρελθόντων ετών οι οποίοι δεν έχουν περάσει το μάθημα «Γενική

Βοτανική» και στους οποίους είχε χορηγηθεί παλαιότερο βιβλίο.
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Οι εν λόγω φοιτητές που δικαιούνται να λάβουν το συγκεκριμένο βιβλίο δεν θα πρέπει,

σύμφωνα με την παρ. Ι Ο του Άρθρου 9 του Ν.2083/92, να έχουν περάσει το χρονικό διάστημα

«που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακ(ον σπουδών ενός τμήματος

προσαυξανόμενο'Vκατά. δύο (2) έτψ> με την πάροδο του οποίου «δεν χορηί'ούνται οι

προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως ιατροφαρμακευτική και

νοσοκομειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίcrjυσης, δωρεά

σίτιση, στέγαση, και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, διευκόΙ.υνση για τις

μετακινήσεις κ.ά.»
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