
Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
Έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής 

 
 
Η διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από  το  Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 
 
1. Δια ζώσης αίτηση 
Ο/Η φοιτητής/τρια  ή νομιμος εκπρόσωπός του  με εξουσιοδότηση δύνανται με  φυσική 

παρουσία στη  Γραμματεία του  Τμήματος να  αιτηθεί τη  διαγραφή του/της από τα μητρώα 
του Τμήματος. 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 
1.    Αίτηση (Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος) 
2.   Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Πάσο 
3. Υπεύθυνη Δήλωση α. για τη μη ύπαρξη οφειλής συγγραμμάτων στη βιβλιοθήκη του 

Τμήματος και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος» και β. για  τη  μη διαμονή σε 
φοιτητική εστία  (για  τους/τις φοιτητές/τριες που διαμένουν σε φοιτητική εστία) 

 
 
2. Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Η   διαγραφή   φοιτητή/τριας  από    το   Τμήμα   Δασολογίας   και   Φυσικού Περιβάλλοντος 

δύναται να γίνει και απομακρυσμένα ως ακολούθως:  
Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 
1.    Αίτηση 
Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει το  υπόδειγμα «Αίτηση για  διαγραφή» από  το δικτυακό τόπο 

του  Τμήματος Δασολογίας και  Φυσικού  Περιβάλλοντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.for.ihu.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Υπηρεσίες Χρήσιμα-Έντυπα.  Η αίτηση  θα 
πρέπει να συμπληρωθεί ορθά  ως προς  τα προσωπικά στοιχεία, να υπογραφεί και να 
θεωρηθεί για το γνήσιο  της υπογραφής του/της υπογράφοντος/ουσας. 

2.   Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Πάσο 
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία 

Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 66100 
Δράμα.  

(Σε περίπτωση που  δεν έχει εκδοθεί ή έχει απωλεσθεί, υποβάλλεται αντί ακαδημαϊκής 
ταυτότητας,  υπεύθυνη  δήλωση στην   οποία θα  επισημαίνεται  ότι  δεν  έχει εκδοθεί ακαδημαϊκή 
ταυτότητα για τον/την αιτούντα/ούσα φοιτητή/τρια ή έχει απωλεσθεί. ) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση α. για τη μη ύπαρξη οφειλής συγγραμμάτων στη βιβλιοθήκη του 
Τμήματος και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος» και β. για  τη  μη διαμονή σε 
φοιτητική εστία  (για  τους/τις φοιτητές/τριες που  διέμεναν σε  φοιτητική εστία).  Η υπεύθυνη 
δήλωση   θα πρέπει να υπογραφεί και να θεωρηθεί για  το  γνήσιο  της  υπογραφής του/της 
υπογράφοντος/ουσας. 



 
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του  

Τμήματος, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση info@for.ihu.gr. 


