
Πληροφοριακό υλικό για νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμ. Μηχανολόγων & 

Αεροναυπηγών Μηχανικών 

 

1. H ιστοσελίδα του τμήματος www.mead.upatras.gr είναι ενεργή και εκεί 

αναρτούνται όλες οι ανακοινώσεις που σας αφορούν. 

 

2. Τα πιστοποιητικά και οι κωδικοί θα σας σταλούν ηλεκτρονικά. 

 

3. Με τους  κωδικούς που θα σας σταλούν, όταν τους ενεργοποιήσετε σύμφωνα με τις 

οδηγίες, θα δημιουργηθεί ένα email στο οποίο θα λαμβάνετε ενημερώσεις από το 

πανεπιστήμιο και το τμήμα και με το οποίο θα επικοινωνείτε με τη γραμματεία και 

όλες τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Ο πενταψήφιος αριθμός που αναγράφεται 

στο username είναι ο Αριθμός μητρώου φοιτητή, τον οποίο μαθαίνεται γιατί θα σας 

ζητείται πολύ συχνά. 

 

4. Για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) το link είναι το: 

https://academicid.minedu.gov.gr/  και ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται 

στην ιστοσελίδα. 

 

Προσοχή: Η φωτογραφία πρέπει να είναι ευκρινής και σε ουδέτερο φόντο με 

ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας) και 

στη διεύθυνση πρέπει να συμπληρωθεί η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας για να 

δικαιούστε την έκπτωση του μειωμένου εισητηρίου. 

 

5. Με τους κωδικούς που θα λάβετε μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να συνδεθείτε 

στην ηλεκτρονική γραμματεία στο link https://progress.upatras.gr/  για τις 

παρακάτω ενέργειες: 

 

 Επανεγγραφή σε εξάμηνο (πραγματοποιείται στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε 

καθορισμένες ημερομηνίες).  Προσοχή! Η εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδ. έτους 2020-21 έχει ήδη ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία. Από το εαρινό 

εξάμηνο και μετά και για όλα τα έτη των σπουδών σας πρέπει να 

πραγματοποιείται από εσάς. 

 Δήλωση μαθημάτων (πραγματοποιείται στην έναρξη του  χειμερινού και 

εαρινού εξαμήνου σε καθορισμένες ημερομηνίες, προκειμένου να δικαιούστε 

συγγράμματα για τα μαθήματα και να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις). 

Προσοχή! Εάν κάποιος φοιτητής/τρια δεν κάνει επανεγγραφή στο εξάμηνο και 

δήλωση μαθημάτων, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αντίστοιχη εξεταστική 

περίοδο. 

 Αίτηση για πιστοποιητικά και αναλυτικές βαθμολογίες. 

 Παρακολούθηση της επίδοσης και των δηλώσεων μαθημάτων μέσα από το 

ακαδημαϊκό έργο. 

 Ανεύρεση του Σύμβουλου Καθηγητή που έχει ορίσει το τμήμα για εσάς. 

 

http://www.mead.upatras.gr/
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https://progress.upatras.gr/


6. Συγγράμματα: Για τη δήλωση των συγγραμμάτων συνδέεστε με τους κωδικούς που 

θα λάβετε μέσω του συστήματος του Ευδόξου σε καθορισμένες ημερομηνίες. 

Προσοχή! Πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των μαθημάτων μέσω της 

Ηλεκτρονικής Γραμματείας. 

 

7. Αναγνώριση Ξένης Γλώσσας:  Η αναγνώριση της ξένης γλώσσας για 4 εξάμηνα 

γίνεται μόνο εφόσον ο φοιτητής /τρια διαθέτει πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου 

PROFICIENCY. Οι αιτήσεις για την απαλλαγή από την Ξένη Γλώσσα κατατίθενται στη 

Γραμματεία το αργότερο έως  15 Νοεμβρίου. 

 

Για την αναγνώριση θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email της 

γραμματείας secretar@mech.upatras.gr  

 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση απαλλαγής από την ξένη 

γλώσσα https://www.mead.upatras.gr/entupa/ 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο του τίτλου/πτυχίου της ξένης γλώσσας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599  με αναγραφόμενο το κείμενο: 

 

 ΄΄Τα στοιχεία που αναγράφονται στο τίτλο/πτυχίο της ξένης γλώσσας που 

επισυνάπτω, είναι ακριβή και αληθή΄΄. 
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