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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Τηλ.: 2610 962320  

E-mail: pharminf@upatras.gr 

 

Πάτρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 

 
 

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών/τριών 

Στο χρονικό διάστημα από 

την Τρίτη 20.9.2022 έως και την Τετάρτη 28.9.2022 

θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών ακαδ. έτους 2022-2023 στο 

πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr   

για φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά. 

 

Στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ 

κύκλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία. Θα 

δοθούν προσεχώς οδηγίες από τις Γραμματείες. 

 

Διαδικασία εγγραφής 
 

Για την είσοδο στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr απαιτείται η ταυτοποίησή των 

φοιτητών/τριων μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου και τουλάχιστον ενός ακόμα 

από τα παρακάτω στοιχεία: 

Κωδ. Υποψηφίου (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) 

Σταθερό Τηλέφωνο 

Κινητό Τηλέφωνο 

Πατρώνυμο 

E-mail 

Μετά την είσοδο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται (με κεφαλαία 

γράμματα χωρίς τόνους) και να αναρτήσετε αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω 

απαραίτητα έγγραφα (Συνιστάται σε όλους τους πρωτοετείς να μελετήσουν τις οδηγίες που 

παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης): 

 

1. Ευκρινής φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο). 

3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  amka.gr/AMKAGR) 

4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου 

mailto:pharminf@upatras.gr
http://eggrafes.upatras.gr/
http://eggrafes.upatras.gr/
http://www.amka.gr/AMKAGR
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Ο ΑΜΚΑ και ο 8/ψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου πρέπει να είναι αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού 

Δελτίου. 

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία) μέσω 

της Γραμματείας του Τμήματος εισαγωγής. 

 

 Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές ασθένειες 

2022, είτε ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή είτε θα εγγραφούν απευθείας στη 

Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 της Υ.Α. 

Φ.153/52642/Α5/10-05-2022 (Β΄2320), πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου 

προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με 

ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:  

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 

έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά 

τους στοιχεία.  

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού 

του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.  

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει 

εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται 

κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) 

κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με 

σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία 

συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.  

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας  

Η Γραμματεία, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των εγγραφέντων με τα 

περιεχόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη 

λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του 

Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων. 

Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος 

αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 Για όσους επιτυχόντες δεν υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφαρμόζεται η παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 

112191/ΓΔ1/15.09.2022 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ: 

§2) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε 

λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, 
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στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν 

κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο 

της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην 

οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.  

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης 

απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή. Κατά τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την 

εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με 

βεβαίωση του γνησίου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν 

δικαιολογητικά που υποβάλλει, είναι ακριβή και αληθή. 

Η εν λόγω εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (9-9-2022). Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν 

εγγράφηκαν ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής. 
 

 

Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής σας μπορείτε να 

επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-997737, 2610-962632, 2610-962635 και 

2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 20.9.2022 έως και 28.9.2022. 

 

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της 

υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος: 

 Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων 

πρωτοετών φοιτητών/τριων και οι σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων θα 

αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχετε δηλώσει κατά 

την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. 

Η αποστολή των “UPnet ID” στους πρωτοετείς θα είναι αυτόματη μετά τους ανωτέρω 

σχετικούς ελέγχους. 

 Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον/την φοιτητή/τρια από το 

Ίδρυμα (UPnet ID). 

http://www.gov.gr/
https://www.upnet.gr/upnetid/
http://eggrafes.upatras.gr/

