
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Αγαπητέ Φοιτητή/τρια των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

(Αφορά τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 2020-21, 2021-22) 

 

Το έγγραφο αυτό σε ενημερώνει για τις δυνατότητες που σου παρέχονται μέσω των διαδικτυακών 

υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.  

Οι υπηρεσίες που σε αφορούν είναι οι ακόλουθες: 

 

➢ Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών (“estudent”) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://estudent.aua.gr   

Μέσω της παραπάνω υπηρεσίας πραγματοποιείς υποχρεωτικά: 

• Ανάρτηση Ψηφιακής φωτογραφίας τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg)* 

• Συμπλήρωση του αριθμού της Ακαδημαϊκής σου ταυτότητας 
• την εγγραφή σου στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2022-23 (από 15-9 έως και 25-9-22) 

καθώς και  για τα επόμενα εξάμηνα του κάθε ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο 

• τις δηλώσεις για τα μαθήματα που θα εξεταστείς (Ν+3)  

οι δηλώσεις πραγματοποιούνται πριν τις εξεταστικές περιόδους  του ακαδημαϊκού έτους 

σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 

 

Επίσης μέσω του “estudent”: 

 

• Εκδίδεις/παραλαμβάνεις πιστοποιητικά  

για την άμεση έκδοση και παραλαβή των πιστοποιητικών σου πραγματοποιείς τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

επιλέγεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ και στη συνέχεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Επιλέγεις το 

πιστοποιητικό που σε ενδιαφέρει κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται στη στήλη 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. Αυτό θα δημιουργηθεί σε μορφή pdf και μπορείς να το 

αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου και να το εκτυπώσεις όποτε επιθυμείς. Το πιστοποιητικό 

είναι έτοιμο για χρήση χωρίς καμία άλλη ενέργεια. 

• ενημερώνεσαι για την αναλυτική σου βαθμολογία, τις απουσίες, τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων ανά μάθημα αλλά και για ανακοινώσεις που σε αφορούν. 

• παρακολουθείς το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για τις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων, τις 
περιόδους εγγραφών (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου), τις περιόδους δηλώσεων μαθημάτων 
(Ν+3) των εξεταστικών περιόδων κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ στην τήρηση των ημερομηνιών που σε 
αφορούν. 

*Οδηγίες για τη φωτογραφία 

▪ Προτιμήστε να ανεβάσετε τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσετε για τη 

φοιτητική ταυτότητα - πάσο. 

▪ Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, καθαρή και 

να απεικονίζει ευκρινώς ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ σας. Αποφύγετε να ανεβάσετε 

φωτογραφία από σαρωτή (scanner), εκτός αν είναι καλής ποιότητας. 

▪ Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία από το σύστημα θα πρέπει να έχει διαστάσεις 

τουλάχιστον 300 Χ 360 pixels, να είναι τύπου jpg και το μέγεθος της να μην 

υπερβαίνει τα 500 Kbytes. 

Τμήμα Μηχανοργάνωσης mix@aua.gr .  

http://estudent.aua.gr/
mailto:mix@aua.gr

