
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016 σας 
ενημερώνουμε για τις δυνατότητες και τις 

διευκολύνσεις που σας παρέχονται, κατά την 
εγγραφή σας ως νεοεισαχθέντες φοιτητές, και 

με φιλική επαφή με το  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) 

 
Α ν α γ κ α ί ε ς  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :  

 
 
 
 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

 
 
 
 
 
 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΕΙ ! 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2015 - 2016 

http://www.aua.gr/index.php?sec=content&item=14


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2015-2016 

Επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές εξετάσεις από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδες Α’ & Β’) και 

Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής 
μειονότητας της Θράκης 
Στο συνολικό διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου 2015, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων 
με τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015*, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική 
εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση  
προεγγραφής τους. Για την είσοδο τους στην εφαρμογή και καταχωρίζουν τον 
8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που 
χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαστεί, οι σχολικές μονάδες θα 
υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση 
που δεν τον θυμούνται. 

2. Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015** (ταχυδρομική σφραγίδα), οι 
προεγγραφέντες επιτυχόντες εκτυπώνουν την αίτηση προεγγραφής με την 
προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση, την υπογράφουν, με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής και αποστέλλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με 
ταχυμεταφορά (courier) ή καταθέτουν αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση 
προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται 
παρακάτω. 

3. Τέλος η Γραμματεία του τμήματος ή Σχολής για την ολοκλήρωση της εγγραφής 
ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν ή κατέθεσαν οι 
εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων καθώς και με τον πίνακα των 
εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, ο οποίος θα έχει αποσταλεί 
ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για 
εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον 
δικαιολογητικά από τους εισαγομένους. 

Η ανωτέρω προθεσμία 10-28 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική 
και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών 
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα 
εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή. Στην ίδια προθεσμία θα ολοκληρωθεί και η 
εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού 
εισακτέων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής 
μειονότητα της Θράκης, μετά από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, για τους 
οποίους επίσης θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή. 
* Το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής που έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, 
παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου. 
** το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους παρατείνεται 
ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) 

Για την περίπτωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στη Γραμματεία  
επιλέξτε τον ιστότοπο του Τμήματος εισαγωγής  για να ενημερωθείτε σχετικά : 

 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π.) 

 Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Ζ.Π.Υ.) 

 Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Β.) 

 Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α.Ο.Α.) 

 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Ε.Τ.Δ.Α.) 

 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.Φ.Π.Γ.Μ.) 

Διεύθυνση προορισμού: Ιερά Οδός 75, Βοτανικός - Αθήνα 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/
http://efp.aua.gr/el
http://zp.aua.gr/el
http://gbt.aua.gr/el/
http://www.aoa.aua.gr/
http://fst.aua.gr/el
http://afp.aua.gr/
http://maps.google.gr/maps?q=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC+%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82+75,+%CE%92%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+-+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1&hl=el&ie=UTF8&sll=38.32,23.2&sspn=13.552546,28.54248&hnear=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC+%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82+75,+%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&t=m&z=17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τονίζεται ότι για τις εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών – αλλογενών 
και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής οι 
οποίες θα γίνουν  από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2015, ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ  η 
ηλεκτρονική προεγγραφή , αλλά η εγγραφή θα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/150918_egkyklios_allodapon.pdf   

 Επισημαίνεται ότι όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα (10-24 
Σεπτεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr και έως  28 
Σεπτεμβρίου η αποστολή των δικαιολογητικών τους),  χάνουν οριστικά το δικαίωμα 
εγγραφής τους.  

 Όλοι οι επιτυχόντες των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2014-2015 
οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους 
ανεξάρτητα εάν θα είναι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης. Για τη μεταφορά θέσης (μετεγγραφές) 
θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. 

Α΄ Επιτυχόντες με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ ή ΕΠΑΛ Α΄ . 

 
1. Αίτηση προεγγραφής εκτυπωμένη και συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική εφαρμογή 

και υπογεγραμμένη  με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 
2. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του 

σχολείου αποφοίτησης. 
3. Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης: ευκρινές φωτοαντίγραφο (ΟΧΙ η πρωτότυπη) 

της Βεβαίωσης Πρόσβασης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 ή του άρθρου 4 του 
Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄). Βεβαίωση Πρόσβασης δεν κατέχουν και άρα δεν καταθέτουν 
οι επιτυχόντες με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ-Α΄( 

4. Βεβαίωση διαγραφής, ο υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα 
εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένος. 

5. Απλή Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από 
το οποίο να αποδεικνύονται τα ονοµαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία 
γέννησης. 

6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΠΑΙΘ 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13  οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή 
τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας 
http://academicid.minedu.gov.gr.  Η νέα ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για 
όσα έτη που διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του 
Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα 
έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση.  

 

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/150918_egkyklios_allodapon.pdf
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/9999999_eggraf.pdf
http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx
http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx
http://academicid.minedu.gov.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσης σου δίνεται η δυνατότητα: 

να πραγματοποιείς τις εγγραφές στα εξάμηνα από το 2ο (εαρινό) εξάμηνο σπουδών 
(στις ημ/νιες που αναφέρονται στο Ακαδ. Ημερολόγιο), να ενημερωθείς για την 
αναλυτική σου βαθμολογία, τις απουσίες και τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανά 
μάθημα κ.α. 

 

Επιλογή συγγραμμάτων:   

Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκείται από τους 

προπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημίων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

http://eudoxus.gr του ΥΠΟΠΑΙΘ κάνοντας χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης που τους δίδεται από 

το Πανεπιστήμιο. (για την ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλογής και προμήθειας συγγραμμάτων 

ενημερώνεσαι μέσα από το estudent.aua.gr και την ιστοσελίδα του «ΕΥΔΟΞΟΥ») 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Έλεγχος 

και αντιπαραβολή των δικαιολογητικών ). 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Π.Α. «e-student» 

Σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες που σου παρέχονται, μέσω των διαδικτυακών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας, και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
https://estudent.aua.gr μπορείτε να κάνετε χρήση των κωδικών που αναγράφονται 
στην σελίδα με τις οδηγίες, η οποία σου δίδεται από τη Γραμματεία μετά την 
ολοκλήρωση της εγγραφή σου στο Τμήμα. 

Μέσω του «e-student» πραγματοποιείς τις ακόλουθες ενέργειες που σε αφορούν 
άμεσα: 

 
 Υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών: 

επιλέγεις από το μενού το ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στη συνέχεια επιλέγεις τα 

πιστοποιητικά που θέλεις κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι στην στήλη Επιλογή και 

πατάς το πλήκτρο Υποβολή. Τα πιστοποιητικά μπορείς να τα παραλάβεις από τη 

Γραμματεία του Τμήματός σου,  αφού λάβεις σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο e-mail 

που σου έχει δοθεί από το Πανεπιστημίου (σχετικές οδηγίες στη σελίδα με τους 

κωδικούς πρόσβασης). 

 Μεταφόρτωση αρχείου φωτογραφίας στο Διαδικτυακό Σύστημα   

ο φοιτητής θα πρέπει να μεταφορτώσει το αρχείο με  τη φωτογραφία του, που θα 

χρησιμοποιήσει για την έκδοση του Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου και στο Διαδικτυακό 

Σύστημα Εξυπηρέτησης Φοιτητών. Οδηγίες για το ανέβασμα της φωτογραφίας, για τη 

διάσταση, το  μέγεθος και τον τύπο της θα υπάρχει μετά την είσοδό σου στο Διαδικτυακό 

Σύστημα. 

 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο: 

Εκτυπώνεις το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015-16 (ΠΡΟΣΟΧΗ στην τήρηση των 

ημερομηνιών που σε αφορούν) 

 

http://eudoxus.gr/
http://estudent.aua.gr/
https://estudent.aua.gr:8443/estudent/
https://estudent.aua.gr/

