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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στη θυρίδα της Γραμματείας  

(Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου στην υπ΄ αριθ. 94/08.09.2022 συνεδρίασή του) 

Καθημερινά από τις 10:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. 

Για την ενημέρωση σας απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος  

http://physio.upatras.gr/ 

αλλά και του Πανεπιστημίου  https://www.upatras.gr/el 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Για αιτήματα σας προς τη Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλετε μήνυμα στο 
physiosecr@upatras.gr (ΑΜ Ονοματεπώνυμο και το αίτημα σας)  

Προσοχή: Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και θεμάτων ταυτοποίησης του φοιτητή, 
η επικοινωνία σας με την Γραμματεία του Τμήματος, αλλά και οποιαδήποτε σύνδεση που απαιτείται 
λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. δηλώσεις μαθημάτων για τους παλιούς φοιτητές εκτός 
progress), θα πρέπει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση του επίσημου e-mail που σας έχει δοθεί 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Δε θα λαμβάνεται υπόψιν οποιαδήποτε αλληλογραφία, ή δήλωση ή αποστολή αίτησης που 

δεν έχει γίνει μέσω του πανεπιστημιακού e-mail. 

Για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας (σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων) να μην καλείτε τηλεφωνικά τη Γραμματεία για προσωπικά σας 

στοιχεία 

 

Αιτήσεις για βεβαιώσεις μέσω: 

• https://e-students.teiwest.gr/για φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δ.Ε. (Π.Π.Σ. πρώην ΤΕΙ Δ.Ε.) 

• https://progress.upatras.gr/για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα ΦΘ του ΠΠ και 

παρακολουθούν (ΠΠΣ Π.Π.) 

Για Εκπαιδευτικά θέματα απευθύνεστε στους Καθηγητές σας μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας από τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (ΑΜ, Ονοματεπώνυμο και το 

αίτημα) https://physio.upatras.gr/prosopiko/ και τις ημέρες και ώρες που 

δέχονται φοιτητές στα γραφεία τους.  

http://physio.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/el
mailto:physiosecr@upatras.gr
https://e-students.teiwest.gr/
https://progress.upatras.gr/
https://physio.upatras.gr/prosopiko/


 
 

 

 

*Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση όπως ισχύει για όλους τους πολίτες με τις συναλλαγές τους 
στο Δημόσιο γενικότερα 

".....καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης 
δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr  και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses 

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους 
προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του 
κινητού τους τηλεφώνου.  

Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που  φέρει το 
γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει  και ηλεκτρονικά σε 
δημόσια υπηρεσία.  

Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως 
ακολούθως: 

- Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της Γραμματείας του οικείου Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω : 

Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω 
της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr 

(επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει: ......................" Σε αιτήσεις (που 
αφορούν  πιστοποιητικό αποφοίτησης ή συμμετοχή σε ορκωμοσία ή και άλλες αιτήσεις) να 
αποστέλλονται μέσω gov.gr επιλογή ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-
gr/psephiake-bebaiose-eggraphou 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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