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Μήνυμα Πρύτανη προς τους πρωτοετείς φοιτητέςΑγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες /φοιτητές

Σας συγχαίρω και σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με την διττή ιδιότητα του Πρύτανη και του Πανεπιστημιακού Δασκάλου που υποδέχεται τους
εισαχθέντες φοιτητές, αισθάνομαι ότι η ευθύνη για την αρτιότητα των σπουδών σας και το χρέος της μετάδοσης οράματος και αξιών διπλασιάζεται. Σύσσωμη
η Πρυτανική Αρχή σας καλωσορίζει με την προσδοκία και την ελπίδα, ότι η δίψα σας για γνώση, το νεανικό σας πάθος και η επαναστατική σας σκέψη, θα
αποτελέσει εξαιρετικό ερέθισμα για την περαιτέρω εξέλιξη της Επιστήμης και κυρίως για την μετατροπή του Πανεπιστημίου Πατρών σε Φυτώριο Ιδεών. Γιατί
αυτό είναι το ζητούμενο ενός Πανεπιστημίου. Πέρα από την μετάδοση άρτιας Γνώσης, την διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας να εμπνεύσει τους φοιτητές του.
Ένα Φυτώριο Ιδεών δημιουργείται μέσα από την μεταξύ σας και την μεταξύ μας ουσιαστική επικοινωνία. Προκύπτει μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων
σας για όλα τα θέματα. Μέσα από τον λόγο και τον αντίλογο, μέσα από τις θέσεις και τις αντί-θέσεις σας για κάθε ζήτημα. Έτσι παράγεται η Σύνθεση Ιδεών που
είναι το αποτέλεσμα του παραγωγικού διάλογου και αναπτύσσεται η Διαλεκτική η πεμπτουσία της Ελληνικής Σκέψης. Μοιραστείτε ένα ουσιώδες πρόβλημα με
τους συμφοιτητές σας, με τους καθηγητές σας, με τους Αντιπρυτάνεις και με μένα. Θα βρείτε όλες τις πόρτες ανοιχτές. Το Πανεπιστήμιο είναι για σας σίγουρα
κάτι καινούργιο και άγνωστο. Μπορείτε να το δείτε σαν μια πύλη που περνώντας την ανοίγουν πλατείς ορίζοντες, όχι μόνο στην καινούργια γνώση, αλλά αν το
ψάξετε, σε έναν διαφορετικό τρόπο του σκέπτεσθαι σε μιαν άλλη θέαση του κόσμου. Τα φοιτητικά χρόνια είναι καθοριστικά για την μετέπειτα ζωή σας. Γιατί
δεν εξειδικεύεστε μόνο στη Γνώση του αντικείμενου που επιλέξατε ή αναγκαστήκατε σαν δεύτερη επιλογή να σπουδάσετε. Μαθαίνετε το εαυτό σας και πως
αυτός αντιδρά σε ένα νέο περιβάλλον και στις πρώτες δυσκολίες. Αποκτάτε φίλους και συνοδοιπόρους. Μαθαίνετε να διεκδικείτε, με δικαιοσύνη και
ορθολογισμό τα δικαιώματά σας. Μαθαίνετε να μάχεστε για την επίλυση κοινών προβλημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της ακαδημαϊκής μας
κοινότητας προασπίζοντας το συμφέρον και τα δικαιώματά της, τονώνοντας έτσι την εξωστρέφεια του ακαδημαϊκού έργου. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε

στο πλευρό σας σε κάθε δίκαιη και νόμιμη διεκδίκησή σας. Σύμμαχοι και συνοδοιπόροι σας. Θα σας ενθαρρύνουμε να αδράξετε ευκαιρίες που το Πανεπιστήμιο προσφέρει σε πολλά
επίπεδα. Σας ζητάμε να είστε ανήσυχοι και δημιουργικοί, να μας μεταφέρετε τις φρέσκιες ιδέες, τον ενθουσιασμό, την έμπνευση και το πάθος σας. Θέλουμε να αναπτυχθεί μεταξύ μας
μια ουσιαστική επικοινωνία, ώστε μαζί να επιλύσουμε καίρια ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Μαζί να δημιουργήσουμε το όραμα ενός
Πανεπιστημίου του Μέλλοντος και να το υλοποιήσουμε. Ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου που «χτίστηκε» από ενσυνείδητους Πολίτες Εραστές του Δικαίου, της Διαφάνειας και της
Δημοκρατίας. Από εκκολαπτόμενους επιστήμονες στοχοπροσανατολισμένους στο πάθος για τη Γνώση σε όλες τις εκφάνσεις της, την έρευνα, τη καινοτομία, την Αριστεία και κυρίως τη
διασφάλιση του Ακαδημαϊκού Ήθους. Οι καιροί είναι δύσκολοι τα τελευταία χρόνια. Η οικονομία της χώρας ασθενής. Οι ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση λιγόστεψαν. Όμως
ζητούμενο είναι να μετατρέπετε την δυσκολία σε στοίχημα επιτυχίας. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σας, με κάθε δυνατή ευκαιρία που δίνει το Πανεπιστήμιο. Σας καλωσορίζουμε σε μια
ακόμη πολύ δύσκολη περίοδο που σκιάζεται από μια πανδημία. Μια πανδημία που απαιτεί θυσίες και υποταγή στα μέτρα. Μέτρα φυσικής απόστασης, μέτρα επιβεβλημένης
προστασίας του εαυτού μας και των συνανθρώπων μας. Ξέρουμε πως οι συνθήκες της Covid-19 είναι πρωτόγνωρες για όλους και δύσκολες. Ας το θεωρήσετε μια άσκηση σεβασμού και
προφύλαξης του εαυτού σας και των γύρω σας. Μετατρέψτε την κατάσταση σε σημαντική πρόκληση. Με συντονισμένο σχέδιο δράσης, σωστή οργάνωση, πολλή δουλειά,
στοχοπροσήλωση, υπομονή και με άφθονη αγάπη για το αντικείμενό μας είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε όλοι ΜΑΖΙ! Να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε κάθε στιγμή δίπλα σας μαζί
με τους γονείς σας, τους οποίους συγχαίρουμε για την συμπαράσταση που σας προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα.

Αγωνιστείτε με πείσμα να εξουδετερώσετε τη φθορά.
Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
O Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής



Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

Έναρξη μαθημάτων: 05.10.2020

Λήξη μαθημάτων: 15.01.2021
Έναρξη εξετάσεων: 25.01.2021

Λήξη εξετάσεων: 12.02.2021

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

Έναρξη μαθημάτων: 22.02.2021

Λήξη μαθημάτων: 04.06.2021
Έναρξη εξετάσεων: 14.06.2021

Λήξη εξετάσεων: 02.07.2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

28.08.2020 –25.09.2020

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

https://www.upatras.gr/el/calendar


Πανεπιστημιακή 
Ζωή

Αρχικά 
Βήματα

Εκπαίδευση

16. Πολιτισμός

17. Μουσεία

18. Πολιτιστικές Ομάδες

19. Αθλητισμός

20. Κοινωνική Δράση

21. Φοιτητικές 

Επιστημονικές Ομάδες

Γνωριμία με το 
Πανεπιστήμιο 

Πατρών

10. Ιστορία

11. Η Έρευνα στο

Πανεπιστήμιο Πατρών

12. Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας

13. Τηλεφωνικός Κατάλογος

14. Τηλέφωνα ανάγκης –

επιφυλακής – πυρασφάλειας

15. Χάρτης Πανεπιστημιούπολης 
Ρίο Πατρών

Πανεπιστημιακή 
Ζωή

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν

1. Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Βάση 

του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων

2. Ηλεκτρονική Εγγραφή στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών

3. Έκδοση φοιτητικής-ακαδημαϊκής 

ταυτότητας (πάσο)

4. Παροχές: σίτιση, στέγαση, 

στεγαστικό επίδομα, 

υγειονομική περίθαλψη, 

κοινωνική μέριμνα φοιτητών, 

συμβουλευτική καθοδήγηση, 

υποτροφίες

5. Φοίτηση

6. Εξετάσεις – Ολοκλήρωση Σπουδών

7. Βιβλιοθήκη

8. Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 

9. Διεθνείς Σχέσεις – Erasmus+



Αρχικά 
Βήματα

1. Εγγραφή στην 
Ηλεκτρονική Βάση του 
Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων

2. Ηλεκτρονική Εγγραφή

στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφορίες
Πλατφόρμα Εγγραφής
Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

3. Έκδοση φοιτητικής-ακαδημαϊκής 

ταυτότητας (πάσο)

4. Παροχές

σίτιση

στέγαση

στεγαστικό επίδομα

υγειονομική περίθαλψη

κοινωνική μέριμνα φοιτητών

συμβουλευτική καθοδήγηση

υποτροφίες

https://www.upatras.gr/el/node/1226
https://www.upatras.gr/el/node/4712
https://progress.upatras.gr/
http://www.upnet.gr/
https://www.upatras.gr/el/node/1227
https://www.upatras.gr/el/student_care
https://www.upatras.gr/el/food
https://www.upatras.gr/el/accommodation
https://www.upatras.gr/el/node/6028
https://www.upatras.gr/el/care
https://eko.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/el/node/1235
https://www.upatras.gr/el/ypotrofies


Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (ΦΕΚ 3707/4.9.20, τ. Β’) 

Εκπαίδευση

9. Διεθνείς 

Σχέσεις –

Erasmus+

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την υπηρεσία Skype for Business
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την υπηρεσία Microsoft Teams
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την υπηρεσία Cisco Webex
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την υπηρεσία Zoom
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σχετικές πληροφορίες

Για τη φοίτησή σου…

Χρήσιμες Πληροφορίες:

1. Διαβάζω τον οδηγό σπουδών (στην ιστοσελίδα του τμήματος)

2. Ενημερώνομαι για τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και τους 
διδάσκοντες (στην ιστοσελίδα του τμήματος)

3. Εντοπίζω τις αίθουσες που θα γίνονται τα μαθήματα

4. Δηλώνω τα μαθήματα στο progress

5. Ενημερώνομαι για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση eclass

6. Επιλέγω συγγράμματα στον Εύδοξο

7. Κάνω χρήση του wifi

8. Εγκαθιστώ βασικά προγράμματα

5. Φοίτηση

6. Εξετάσεις –

Ολοκλήρωση 

Σπουδών 7. Βιβλιοθήκη

8. Διδασκαλείο 

Ξένων 

Γλωσσών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89yHYf254ryX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfilLkS_qXSzaDkEnGI-lHulMNtKodjVrLEnF9TO5ncg
https://www.upatras.gr/el/erasmusplus
https://sfb.sites.upnet.gr/guests/
https://teams.upatras.gr/guests
https://webex.upnet.gr/
https://www.upnet.gr/enimerosi-gia-tin-chrisi-tis-efarmogis-zoom-sta-eks-apostaseos-mathimata/
https://sfb.sites.upnet.gr/students/
https://www.upnet.gr/exams/
https://www.upatras.gr/el/node/1228
https://www.upatras.gr/el/departments
https://www.upatras.gr/el/departments
http://classrooms.upatras.gr/
https://progress.upatras.gr/
https://www.upnet.gr/eclass/
https://www.upatras.gr/el/node/1231
https://www.upnet.gr/wifi/
https://www.upnet.gr/software/
https://www.upatras.gr/el/node/1229
https://www.upatras.gr/el/node/1230
https://www.upatras.gr/el/node/1234
https://www.upatras.gr/el/languages


Γνωριμία με το 
Πανεπιστήμιο 

Πατρών

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο Πρύτανης,

Αντιπρυτάνεις

Η Σύγκλητος

Το Πρυτανικό Συμβούλιο

ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Κοσμήτορας Πρόεδρος Διευθυντής
Κοσμητεία Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση Συνέλευση

Η Διοίκηση

10.Ιστορία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και λειτούργησε το 1966. 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του στεγάστηκε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, 
ενώ από το τέλος του 1969 άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες εγκαταστάσεις 
στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο. Το έτος 2013 ενσωματώθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών τα τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, 
με έδρα το Αγρίνιο. Το 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), 
σύμφωνα με το Ν.4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α'). Κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-21 στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 7 Σχολές και  35 Τμήματα.

Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών  λειτουργούν 4 campus (Ρίον, Κουκούλι, 
Μεσολόγγι, Αγρίνιο) που περιλαμβάνουν: Διοικητικές Υπηρεσίες, Φοιτητικές 
Εστίες, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Μουσεία, 
Ερευνητικές Υποδομές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Συνεδριακό 
και Πολιτιστικό Κέντρο. 

Μέλη της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2020 – 2021

Εισακτέοι: 7.366

Προπτυχιακοί: 30.185

Μεταπτυχιακοί: 1.704

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 2.051

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Καθηγητές/Λέκτορες: 693

Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού: 

232

Διοικητικό Προσωπικό: 438
Στατιστικά στοιχεία 09/2020

11. Η Έρευνα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών

12. Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας

13. Τηλεφωνικός Κατάλογος

14. Τηλέφωνα ανάγκης –

επιφυλακής –

πυρασφάλειας

15. Χάρτης 
Πανεπιστημιούπολης Ρίο 
Πατρών

https://www.upatras.gr/el/history
https://www.upatras.gr/el/node/1237
https://www.upatras.gr/el/research
https://modip.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/tilefonikos_katalogos_ypiresion_monadon_pp.pdf
https://www.upatras.gr/el/node/9302
https://www.upatras.gr/el/maps


Πανεπιστημιακή 
Ζωή

21. Φοιτητικές 

Επιστημονικές 

Ομάδες

16. Πολιτισμός

Εκδηλώσεις
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

17. Μουσεία
Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας
Βοτανικό Μουσείο
Ζωολογικό Μουσείο
Μουσείο Εκπαίδευσης

18. Πολιτιστικές Ομάδες
Ραδιοφωνικός Σταθμός Upfm
Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών
Χορωδία
Χορευτικός Όμιλος Προσωπικού
Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων
Up WEB TV

19. Αθλητισμός
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

20. Κοινωνική Δράση
Χάρισε ζωή
Ιερός Ναός
Πράσινο Πανεπιστήμιο
Εθελοντικό Δίκτυο

Φοιτητικοί Σύλλογοι
Σε κάθε Τμήμα υπάρχει φοιτητικός Σύλλογος. Στον Σύλλογο δικαιούνται 
να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Από τον εκάστοτε Σύλλογο 
εκλέγονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, εκπρόσωποι 
φοιτητές στα διοικητικά όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος.

https://www.upatras.gr/el/node/1236
https://www.upatras.gr/el/associations
https://www.upatras.gr/el/associations
https://www.upatras.gr/el/events
http://www.confer.upatras.gr/
https://www.facebook.com/pages/Museum-of-Science-and-Technology/109823479058588
http://www.biology.upatras.gr/herbarium/
http://www.biology.upatras.gr/zoo-biology/
https://www.upatras.gr/el/pmuseum
http://upfm.upatras.gr/
https://www.facebook.com/pofpp/?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser
http://choir.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/el/node/4921
https://www.facebook.com/THOEPP
https://uptv.upatras.gr/
http://gym.upatras.gr/
http://www.xarisezoi.gr/
http://inaos.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/el/green
https://eko.upatras.gr/volunteer-network/


Μέσα στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο λειτουργούν τα εξής 

εστιατόρια-κυλικεία: α) Το εστιατόριο «Πάρκο της Ειρήνης» έναντι του 

κτιρίου Διοίκησης β) Εστιατόριο -Κυλικείο παραπλεύρως του 

Αμφιθεάτρου της Σχολής Θετικών Επιστημών (γ) Κυλικεία στα Κτίρια 

των Μηχανικών Η/Υ, Πολιτικών Μηχανικών και Ιατρικής δ) Κυλικεία σε 

στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ. ε) Κυλικείο εντός του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου. Τέλος, εστιατόριο και κυλικείο λειτουργούν στην 

Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι Πάτρας και στο Μεσολόγγι. 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΥΛΙΚΕΙΑ

Κέντρο 
Επιμόρφωσης & 
Δια βίου Μάθησης 

Έναντι του κτιρίου Διοίκησης στο Ρίο 
λειτουργεί υποκατάστημα της Τράπεζας 
Πειραιώς  (τηλ. 2616000341)

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Έναντι του κτιρίου Διοίκησης στο Ρίο λειτουργεί 

βιβλιοπωλείο για την εξυπηρέτηση των μελών της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας (τηλ. 2610-997730).

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Τηλ. Κέντρο: 2613 603000

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (Ρίο)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ @UP

https://kedivim.upatras.gr/
https://alumni.upatras.gr/
https://alumni.upatras.gr/
https://kedivim.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/el/up
https://www.upatras.gr/el/up


Υγειονομικό Πρωτόκολλο Covid-19

https://www.upatras.gr/el/node/9462
https://www.upatras.gr/el/node/9462
http://osh.upatras.gr/index.php/odigosygeiasasfaleias/koronoios-covid-19


καλή ακαδημαϊκή χρονιά...

Δημιουργία Ενημερωτικού Ηλεκτρονικού Οδηγού (Σεπτέμβριος 2020): Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Εκδηλώσεων, Τμήμα Δικτύων, Δεδομένων & Φωνής

https://www.instagram.com/upatras/
https://www.youtube.com/channel/UCnrADx55JNX5T9wNGWHbAPg/
https://www.facebook.com/upatras
https://www.facebook.com/upatrasalumni
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12845&trk=edu-cp-title
https://twitter.com/upatras
https://www.upatras.gr/el
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/name/university%20of%20Patras/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
http://www.topuniversities.com/universities/university-patras/undergrad
https://www.upatras.gr/el/node/5230
https://www.upnet.gr/

