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ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι από 5 Οκτωβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2021 οι
εγγραφέντες βάσει των αρχείων του Υ.ΠAI.Θ πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει
να  εισέλθουν  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  ψηφιακού  άλματος  του
Πανεπιστημίου  Πατρών  http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου  να  συμπλη-
ρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και  να αναρτήσουν  σε μορφή
pdf:

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό  γέννησης  (προϋπόθεση  να  έχει  εκδοθεί  από  την  αρμόδια

υπηρεσία κατά το τελευταίο εξάμηνο. 
Το πιστοποιητικό γέννησης μπορείτε να το βρείτε και να το εκτυπώσετε στην ηλεκτρ.
δ/νση https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses  

- Μια φωτογραφία τους τύπου ταυτότητας
- Έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται ο αριθμός ΑΜΚΑ 

(Τον αριθμό ΑΜΚΑ μπορείτε να τον βρείτε και να τον εκτυπώσετε στην ηλεκτρονική
δ/νση.: http  ://  www  .  amka  .  gr  /  AMKAGR  )

- Πιστοποιητικό  διαγραφής  (σε  περίπτωση  προηγούμενης  εγγραφής  του/της
φοιτητή/τριας σε άλλο Τμήμα)

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ  .  

Τα  στοιχεία  του  Προσωπικού  Λογαριασμού  Χρήστη  (UPnetID)  των
νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται
από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
που έχουν δηλώσει  οι  φοιτητές  κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο
Πατρών μέσω της  πλατφόρμας  http://eggrafes.upatras.gr.Η αποστολή  των
"UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται
μετά  από  τον  έλεγχο  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  την
ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  εγγραφής  τους  από  την  Γραμματεία  του
Τμήματός  τους  (συνήθως  δύο  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  ηλεκτρονική
εγγραφή του φοιτητή).

Η  αποστολή  των  πιστοποιητικών  εγγραφής  θα  πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά  ηλεκτρονικά μετά  την  ολοκλήρωση  των  εγγραφών  στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον κάθε φοιτητή
από το ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Φοιτητές  που  τυχόν  δεν  εισέλθουν  στην  πλατφόρμα  του
ψηφιακού  άλματος,  για  να  συμπληρώσουν  τα  παραπάνω στοιχεία  και  να
αναρτήσουν  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  δεν  θα  παραλάβουν
κωδικούς και πιστοποιητικό εγγραφής.  

Από τη Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021
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