ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/τριών στο Τμήμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Α.) παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-10-2020
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. ΕΝΤΥΠΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
2. Όσα συνημμένα αναφέρονται στο παραπάνω ΕΝΤΥΠΟ
Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
1. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) : στη διεύθυνση
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Νέα Κτήρια - Νέα Πόλη
33100, Άμφισσα

ή
2. με email : spoa@aua.gr
με θέμα : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΟΥΣ – ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας
ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες θα παραλάβετε από τη Γραμματεία
στο email που θα δηλώσετε στο ΕΝΤΥΠΟ - ΑΙΤΗΣΗ:
1. Βεβαίωση Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση,
2. Βεβαίωση Σπουδών για στρατολογική χρήση (για τους άνδρες),
3. Έγγραφο με τα στοιχεία σύνδεσης (username και password) στις ακόλουθες τηλεματικές
υπηρεσίες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ο.ι τηλεματικές υπηρεσίες που σας αφορούν είναι:

1. Πύλη Φοιτητολογίου (“unistudent”) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://unistudent.aua.gr
Μέσω της παραπάνω υπηρεσίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά την εγγραφή σας στο 2ο (εαρινό)
εξάμηνο σπουδών καθώς και για τα επόμενα εξάμηνα του κάθε ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν σχετικών
ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Π.Ο.Α. από τη Γραμματεία. Η εγγραφή σας μόνο για το
1ο εξάμηνο, γίνεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία.

2. Υπηρεσία Email
Το Γ.Π.Α. σας παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση
https://webmail.aua.gr/.
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά
αποστέλλονται ειδοποιήσεις:

το πανεπιστημιακό e-mail, καθώς σε αυτό θα

1. από τη Γραμματεία του Τμήματός σας,
2. από το Πανεπιστήμιο για θέματα που αφορούν τη φοίτησή σας.
3. από τους καθηγητές σας.

3. Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης (e-class)
Στη διεύθυνση http://openeclass.aua.gr/ μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετο υλικό για μαθήματα, όπως
παρουσιάσεις, εγχειρίδια και σημειώσεις παραδόσεων κατόπιν καθοδήγησης από τους υπεύθυνους
καθηγητές.
4. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
Για να ενημερωθείτε για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας παρακαλούμε όπως μεταβείτε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) http://academicid.minedu.gov.gr. Οι ταυτότητες θα
παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση.
5. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων (βιβλίων) ασκείται από τους
προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr του
ΥΠΑΙΘ, κάνοντας χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης που δίδεται από το Πανεπιστήμιο. Για την
ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλογής και προμήθειας συγγραμμάτων ενημερώνεστε μέσα από την
ιστοσελίδα του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Α.).

6. Αναστολή σπουδών
Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να κάνουν αναστολή σπουδών πρέπει να αποστείλουν αίτηση
(επισυνάπτεται), στη Γραμματεία (με email), με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής, από ΚΕΠ.
Η είσοδός σας στις τηλεματικές υπηρεσίες μπορεί να γίνει μόνο με τους κωδικούς που θα
παραλάβετε από τη Γραμματεία στο email σας.
Παρακαλούμε στη συνέχεια να χρησιμοποιείτε μόνο τον πανεπιστημιακό λογαριασμό (aua.gr),
για την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με το Γ.Π.Α.
7. Σίτιση φοιτητών/τριών
Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να λαμβάνουν δωρεάν σίτιση (επισυνάπτεται η ανακοίνωση και η
αίτηση που πρέπει να καταθέσετε)
Η υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στη
γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή με mail
(spoa@aua.gr).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Άμφισσα 01-10-2020

