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Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ)  

σας καλωσορίζει και σας εύχεται επιτυχημένη φοιτητική πορεία. 

Για την έγκαιρη και πληρέστερη πληροφόρησή σας  όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής σας αλλά και στη 

φοίτησή σας στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ, παρακαλούμε θερμά  να επισκέπτεστε καθημερινά τον ιστότοπο του 

Τμήματος. 

Ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες της διαδικασίας της εγγραφής σας. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, θα ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ νέα 

ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας  στα ΜΜΕ για την ενεργοποίηση των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ. Οι επιτυχόντες/ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χρησιμοποιώντας  τον 

8ψήφιο κωδικό αριθμό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας   που χρησιμοποιήσατε για την 

εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, θα εισέλθετε στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας. 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ τη λήξη της προθεσμίας υποβολής  της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  θα αναμένετε νέα 

ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνεστε για τις  

ημερομηνίες κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.  

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ) 

 

ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές θα παραλάβετε από τη 

Γραμματεία (κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης) 

1. Βεβαίωση Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση,  

2. Βεβαίωση Σπουδών για στρατολογική χρήση (για τους άνδρες), 
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3. Έγγραφο με τα στοιχεία σύνδεσης (username και password) στις τηλεματικές υπηρεσίες του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο οποίο θα εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες για 

τον τρόπο έκδοσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ). 

 

4. ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ 

 

     4.Α  Παρέχεται σίτιση στους φοιτητές  σε εστιατόριο πλησίον των εγκαταστάσεων του Τμήματος. 

         Οι αιτήσεις για παροχή δωρεάν σίτισης θα γίνουν δεκτές κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης και ΜΕΤΑ 

         την  ολοκλήρωση της εγγραφής. 

     4.Β  Δεν παρέχεται διαμονή στους φοιτητές  και τις φοιτήτριες του Τμήματος μας. 

 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: Δευτέρα,  Τετάρτη  & Παρασκευή  11:00-13:00 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ είναι: 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. 

Θήβας Ελευσίνας, Θήβα και  η πρόσβαση στο Τμήμα είναι εφικτή οδικώς 

με ΙΧ ή με το  ΚΤΕΛ (Αθηνών-Θηβών για τους κατοίκους της Αττικής). 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: καθημερινά 11:00-13:00  στο  2262022569 

 

EMAIL: καθημερινά 9:00-15:00  στο digese_19@aua.gr 

 

 

 

Για τη διευκόλυνση του έργου της Γραμματείας, παρακαλούμε θερμά να προτιμάτε την επικοινωνία μέσω 

email. 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ  

                                                                                                           28/08/2020 


