
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες με μετεγγραφή του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021 ότι πρέπει να αποστείλουν αρχικά σκαναρισμένα 

σε αρχεία .pdf με email στο secretar@mech.upatras.gr ή στο 

papa@mech.upatras.gr την αίτηση μετεγγραφής μαζί με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή για τη 

μετεγγραφή τους και ταχυδρομικά* στη συνέχεια στη γραμματεία 

του τμήματος από Παρασκευή 11.12.2020 μέχρι και Παρασκευή 

18.12.2020, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος 

έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να προχωρήσει η εγγραφή 

τους στο τμήμα μας.  

Ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να μπουν στην 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://eggrafes.upatras.gr και να 

συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου, καθώς και 

στο πεδίο Πατρώνυμο να εισάγουν τη λέξη ΤΕΣΤ με κεφαλαία 

ελληνικά.  

Όλα τα πεδία που θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν στη συνέχεια 

πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

γράμματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους στο 

παραπάνω link θα πρέπει να σκανάρουν και να επισυνάψουν σε 

μορφή .pdf  τα παρακάτω:  

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό Γέννησης με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης 
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 Μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

 Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για 

διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR) 

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η Γραμματεία θα 

ενημερώσει τηλεφωνικά τους επιτυχόντες να προχωρήσουν στη 

διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης, θα οριστικοποιήσει την 

αίτηση, θα εγκρίνει την εγγραφή και θα προβεί στη δημιουργία 

κωδικών και πιστοποιητικών εγγραφής. 

 Η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών 

πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του 

Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 

για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις 

Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού 

Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και 

οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα δηλώσουν 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. 

Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται 

να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΔΥΟ 
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ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη 

Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα 

αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα. 

 

Από τη Γραμματεία 

Πάτρα, 11/12/2020 
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