
 

 
 

Πρωτοετείς Φοιτητές: Βασικές Πληροφορίες 
 

Έγγραφα που παραλαμβάνουν οι φοιτητές/τριεςαπό τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση της εγγ-
ραφής τους στο Τμήμα Φυσικής: 
 

o Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια)με τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) σας. 
o Έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Πατρών με τους σχετικούς κωδικούς. 
 

Με τους κωδικούς αυτούς: 
 θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή UPΝΕΤ  

 

Μέσω του UPΝΕΤ  θα μπορείτε: 
 να ανανεώνετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο και συγχρόνως να υποβάλ-

λετε τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, η οποία 
θα ανακοινώνετε από τη Γραμματεία του Τμήματος, 

 να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται 
και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί, και 

 να αιτείστε στη Γραμματεία του Τμήματος την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, ανα-
λυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικών, κλπ.. 

 θα μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία 
χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται. 

 θα μπορείτε να αποκτήσετε Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail). 
 

o Βεβαίωση Στρατολογίας για τα αγόρια, που έχουν προσκομίσει επίσημο έγγραφο με τον Αριθμό 
Μητρώου Αρρένων, για την αναβολή της στράτευσης. 

 
• Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

Για να αποκτήσετε ακαδημαϊκή ταυτότητα θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr. 

Για να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική αίτησή σας θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης 
(username - password) που σας δόθηκαν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας. 

Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοι-
τητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που δεν δικαιούστε Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει 
θέση απλής ταυτότητας. 

Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που εσείς θα επιλέξετε κατά την υποβολή 
της αίτησής σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν λήγει, χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για την απόδειξη 
της φοιτητικής του ιδιότητας και επιστρέφεται στη Γραμματεία κατά την αποφοίτηση. 
 

• Πότε και πώς θα κάνω ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων; 

Κατά την εγγραφή σας θα πάρετε από τη Γραμματεία έντυπο με τους κωδικούς με τους οποίους 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2610 996070 
E-mail: secrphysics@upatras.gr 
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θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. 

Η ανωτέρω εφαρμογή, η οποία αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, 
σας παρέχει τη δυνατότητα να ανανεώνετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο και συγχρόνως 
να υποβάλλετε τη δήλωση μαθημάτων, εντός της τιθέμενης δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα 
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προκειμένου να απο-
κτήσουν οι φοιτητές/τριες δικαίωμα συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου 
και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μη δήλωσης μαθημάτων, 
χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και στην δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων. 
 

• Εύδοξος (Συγγράμματα) 

Το πρόγραμμα "Εύδοξος" αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμ-
μάτων, για όλα τα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. 

Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή - δήλωση μαθημάτων που κάνουν δικαιούνται τα αντί-
στοιχα συγγράμματα. Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Για τη δήλωση συγγραμμάτων απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης (username - password) που 
χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για το σύ-
νολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που το ίδρυμα παρέχει στους φοιτητές του. Σε περίπτωση που οι 
φοιτητές δεν έχουν λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για τυχόν άλλα προβλήματα πρόσβα-
σης, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 

• Επικοινωνία με την Γραμματεία 

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 2610-996070 ή 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secrphysics@upatras.gr. Η Γραμματεία εξυπηρετεί δια ζώσης το κοινό 
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10:00 έως 12:30 μόνο για επείγοντα ή έκτακτα θέματα.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, στην ηλεκτρονική επικοινωνία τους με την Γραμ-
ματεία, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει 
χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο (up1234567@upnet.gr) και όχι προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
(hotmail, gmail, yahoo κλπ.), καθώς και να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους. 

Αιτήσεις Πιστοποιητικών γίνονται μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. Η παραλαβή τους 
γίνεται  ηλεκτρονικά μέσω του ιδρυματικού email (αν αυτό ζητηθεί) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών 
με χρέωση του παραλήπτη. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από το χώρο της Γραμ-
ματείας. Εναλλακτικά, αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να γίνουν μέσω ΚΕΠ, με την επίδειξη του 
ΑΔΤ του δικαιούχου και παραλαβή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.  
 

• Φοιτητική Μέριμνα 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ένα σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές με σκοπό την 
υποστήριξη τους για τη διάρκεια φοίτησης. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στέγασης 
και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, η υγειο-
νομική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτροφίες, και άλλα. 

Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο από 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση 
Φοιτητικής Μέριμνας που στεγάζεται στο ισόγειο του Α’ Κτηρίου (Κτήριο Πρυτανείας). 
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