
Χρήσιμες πληροφορίες για τους Πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος 
Γεωπονίας του ΑΠΘ για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
 
Οι χώροι του Τμήματος είναι οι εξής: 
 

• τo Κεντρικό κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ  

• το Αγρόκτημα του ΑΠΘ 
 
Το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα βρίσκεται στην ανατολική έξοδο της Θεσσαλονίκης, 
στη διασταύρωση των δρόμων προς Θέρμη και Περαία. Στο Πανεπιστημιακό 
Αγρόκτημα, το οποίο καλύπτει έκταση 1.885.706 m2, υπάρχουν εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές καλλιέργειες, εκτροφές αγροτικών ζώων, καθώς και πρότυπες γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Για την πρόσβασή σας στο Πανεπιστημιακό 
Αγρόκτημα του ΑΠΘ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεωφορειακές γραμμές του 
ΟΑΣΘ (μετεπιβίβαση στον τερματικό σταθμό του ΙΚΕΑ). 
 

 
 
Γραμματεία του Τμήματος 

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και μπορείτε να την 
επισκέπτεστε καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-13.00. 
 
Ενημέρωση και χρήσιμες ανακοινώσεις  

Από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.agro.auth.gr για τους 
διδάσκοντες, την έναρξη των μαθημάτων, τα μαθήματα και φοιτητικά θέματα καθώς 
και προθεσμίες δηλώσεων εξαμήνου, μαθημάτων, συγγραμμάτων, υποτροφιών, 
κληροδοτημάτων, συνεδρίων κλπ. Για πληροφορίες πρωτοετών υπάρχει η γραμμή 
εξυπηρέτησης του ΑΠΘ 2310 996000 καθώς και η ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών 
http://dps.web.auth.gr το οποίο παρέχει βοήθεια για όλα τα έτη φοίτησης.  

http://www.agro.auth.gr/
http://dps.web.auth.gr/


Νησίδα Η/Υ  
Βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου μέσα στη Βιβλιοθήκη της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και είναι ανοικτή κατά τις ώρες 
Δευ-Πεμ: 08.30-19.00 και Παρ: 08:30-15:00.  
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του ΑΠΘ. Όλες οι πληροφορίες και οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
https://it.auth.gr καθώς επίσης στο βίντεο αυτό στην ιστοσελίδα 
https://it.auth.gr/el/news/2021-09-28/5251. Αρχικά δημιουργείτε Ιδρυματικό 
Λογαριασμό από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr χρησιμοποιώντας στο βήμα 2 
τους κωδικούς που λάβατε με sms. Από το βήμα 3 κάνετε αίτηση για ακαδημαϊκή 
ταυτότητα, σίτιση και συγγράμματα. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε το υλικό 
των μαθημάτων και να υποβάλετε τις εργασίες σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικών 
μαθημάτων του ΑΠΘ https://elearning.auth.gr/. 
Τηλέφωνο υποστήριξης: 2310999000 - email υποστήριξης: support@auth.gr   
 
Παρακολούθηση μαθημάτων  

Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 11/10/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.agro.auth.gr/. 
Θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος για την έναρξη των μαθημάτων και τον τρόπο διεξαγωγής τους.  
 

Τι πρέπει να κάνω για να μη χάσω τα μαθήματά μου;  

• Να κάνω εγγραφή στο εξάμηνο.  

• Να κάνω δήλωση μαθημάτων μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr στο 
χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τη Γραμματεία και θα το διαβάσω στις 
ανακοινώσεις της ιστοσελίδας http://www.agro.auth.gr/. Δεν ξεχνώ να κάνω 
επαλήθευση της καταχώρισης της δήλωσής μου μπαίνοντας ξανά στη δήλωσή 
μου μετά από 4-5 μέρες.  

• Να κάνω δήλωση συγγραμμάτων μέσω της ιστοσελίδας http://eudoxus.gr για τα 
μαθήματα που έχω δηλώσει στο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον 
Εύδοξο και θα το διαβάσω στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας 
http://www.agro.auth.gr/. Αν χρειαστώ βοήθεια επικοινωνώ με το τηλέφωνο 210-
7722100.  

 
Σύμβουλος Σπουδών  

Ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών στοχεύει αφενός μεν στην παροχή 
καθοδήγησης προς τους προπτυχιακούς φοιτητές, αφετέρου δε στην ενθάρρυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών/τριών και καθηγητών του Τμήματος, ώστε να 
εμπεδωθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για το 
όνομα του Συμβούλου τους από σχετική λίστα που βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα http://www.agro.auth.gr/. 
 
Υγειονομική περίθαλψη – Υπηρεσίες Υγείας  

https://it.auth.gr/
http://register.auth.gr/
https://elearning.auth.gr/
mailto:support@auth.gr
http://www.agro.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
http://www.agro.auth.gr/
http://eudoxus.gr/
http://www.agro.auth.gr/
http://www.agro.auth.gr/


Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στην περίπτωση 
που δεν είναι ασφαλισμένοι από τους γονείς τους. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές/τριες με 
τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21).  
 
Οδηγός Σπουδών - Οδηγός Επιβίωσης  

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη φοιτητική ζωή στο ΑΠΘ, οι 
φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται από τον Οδηγό Επιβίωσης στην ιστοσελίδα 
http://www.dps.auth.gr/el/info/main και για τις σπουδές τους από τον Οδηγό 
Σπουδών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
https://www.agro.auth.gr/uploads/odigos_spoudon2021.pdf.  

 

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων  

Κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθημάτων και των 

διδασκόντων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος. Η αξιολόγηση είναι 

ανώνυμη και γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr).  Οι 

οδηγίες για τη διαδικασία της αξιολόγησης στέλνονται με email, παρουσιάζονται από 

τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. Η αξιολόγηση εκ μέρους των φοιτητών και φοιτητριών αποτελεί ένα 

πολύ ισχυρό “εργαλείο” απαραίτητο για τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και 

επιστημονικού έργου που παρέχει το Τμήμα Γεωπονίας. 
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