
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, 

Καλωσορίζοντας σας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκ μέρους όλου του 
Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού σας ευχόμαστε Καλή Ακαδημαϊκή 
Χρονιά! Ονομάζομαι Πετρή Θωμαϊς και είμαι η Γραμματέας του Τμήματος, η Αν. 
Προϊσταμένη της Γραμματείας.  

Οι μέρες αυτές κρίνονται σημαντικές ως προς τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να 
τηρηθούν και να εφαρμοστούν από όλους μας, με απώτερο σκοπό την ομαλή έναρξη 
και λειτουργία του Τμήματος καθόλη την Ακαδημαϊκή χρονιά. 

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώνονται οι εγγραφές 
πρωτοετών όλων των κατηγοριών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα  

Είχαμε επιστήσει την προσοχή ιδιαίτερα στην ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων 
που θα δείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να μη χρειαστεί να κληθείτε 
εκ νέου για διορθώσεις και συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων και καθυστερήσει η 
ταυτοποίηση σας και με ότι αυτό συνεπάγεται 

• Πιστοποιητικό εγγραφής 

• Ακαδημαϊκή Ταυτότητα   

• Κάρτα σίτισης  

• Αίτηση για τη φοιτητική Εστία  

• και άλλες παροχές και υπηρεσίες 

 

Είναι πολύ σημαντικό, να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος μας 
http://physio.upatras.gr/el/  αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών 
https://www.upatras.gr/ αλλά και το  ακαδημαϊκό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και από έγκυρη πηγή να λαμβάνετε ενημέρωση για τις 
παραπάνω διαδικασίες. 

Για τους πρωτοετείς ειδικά στην ιστοσελίδα έχουμε  την εξής ανάρτηση  

https://physio.upatras.gr/allannouncements/generalannouncements/ilektroniki-
engrafi-akad-etous-2022-2023/ 

και να ανατρέχετε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι 
πραγματικά πολύ χρήσιμος 

Ηλεκτρονικός οδηγός - Πανεπιστήμιο Πατρών (upatras.gr) 

 
Επίσης είναι αναγκαίο να ανατρέχετε στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος και να 
γνωρίζετε καλά ότι περιέχει. 

http://physio.upatras.gr/el/
https://www.upatras.gr/
https://physio.upatras.gr/allannouncements/generalannouncements/ilektroniki-engrafi-akad-etous-2022-2023/
https://physio.upatras.gr/allannouncements/generalannouncements/ilektroniki-engrafi-akad-etous-2022-2023/
https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ilektronikos-odigos/


 
https://physio.upatras.gr/wp-
content/uploads/2022/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-
%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CE%BA-
%CE%95%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2022-23-%CE%B5%CE%BA%CE%B4.-
01.09.22.pdf 
 

Οι εγγραφές στα τμήματα των εργαστηριακών μαθημάτων ήδη πραγματοποιούνται 
και για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο αφορά την 
ενημέρωση σας μέσω της ιστοσελίδας και των καθηγητών σας.  

Προσέρχεστε στα μαθήματα σας στο τμήμα που έχετε ενταχθεί βάσει του ωρολογίου 
προγράμματος εκτός και αν για κάποιο μάθημα υπάρξει εν τω μεταξύ σχετική 
ανακοίνωση του Καθηγητή στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Σύντομα, θα κληθείτε να προβείτε σε ηλεκτρονικές Δηλώσεις 

Μαθημάτων/Aνανέωση εγγραφών.  

Οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν προσεχώς μαζί με οδηγίες τις οποίες καλείστε να 

διαβάσετε προσεκτικά.  

Η ηλεκτρονική δήλωση Μαθημάτων και η Aνανέωση Εγγραφών είναι απαραίτητη για 

την παρακολούθηση και συμμετοχή στην εξέταση μαθημάτων. Εκπρόθεσμες 

δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές.  

Σε κάθε αλλαγή εξαμήνου θα ενημερώνεστε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά ανανέωση 

εγγραφής. Με την ανανέωση εγγραφής μπορείτε να λάβετε μετά από αίτηση 

βεβαίωση σπουδών που ισχύει για ένα εξάμηνο.  

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος και της καλύτερης 
εξυπηρέτησης σας ορίστηκαν Υπεύθυνοι για Εκπαιδευτικά θέματα ως εξής: 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΞΑΜΗΝΩΝ  

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  

 
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για συγκεκριμένες ώρες και μέρες που οι Καθηγητές 
δέχονται φοιτητές. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους καθηγητές σας ημέρες και 
ώρες που έχουν ενημερώσει ότι δέχονται φοιτητές.  
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Θερμή παράκληση πριν απευθυνθείτε στη Γραμματεία να διαβάζετε προσεκτικά τις 
ανακοινώσεις που είναι αναρτημένες αλλά και σας έχουν αποσταλεί στην 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση.   
 
Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών (που αφορούν 
δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, πρακτικών, πτυχιακών, αιτήσεων για 
λήψη  υποτροφιών και επιδομάτων, κλπ …) για τις οποίες μεριμνούμε να 
ενημερώνεστε έγκαιρα. (πχ η μη δήλωση μαθημάτων σας αποκλείει από τη 
εξεταστική διαδικασία) 
         
Oι ημερομηνίες που ανακοινώνονται θα πρέπει να τηρούνται προκειμένου για την 
εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία και παρακαλείσθε να τις τηρείτε. 
 
Οι όποιες καθυστερήσεις παρεμποδίζουν μεν το έργο της Γραμματείας και κατά 
συνέπεια και ολόκληρου του τμήματος αφού δημιουργούν κωλύματα στην εξέλιξη 
των διαδικασιών με συνέπεια να παρατηρούνται καθυστερήσεις και να αποβαίνει εις 
βάρος φοιτητών που είναι τυπικοί και επωμίζονται άδικα τις συνέπειες εφόσον η 
εξέλιξη των διαδικασιών δε γίνεται μεμονωμένα αλλά ομαδικά.  

 
 
Όταν διαβάζετε τις Ανακοινώσεις και ειδικά τις οδηγίες  πριν από κάθε ενέργεια σας, 
αποφεύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία που μπορείτε να υποστείτε αν κάτι δεν το 
εφαρμόσετε σωστά αλλά και εξυπηρετείστε άμεσα, καθώς επίσης συμβάλλετε στην 
ομαλή λειτουργία του τμήματος σας.  
 

 
 
. 

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.) 



Η Γραμματεία για την εξυπηρέτηση σας λειτουργεί ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00-13:00. 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
σας, στη Γραμματεία προσέρχεστε ένας/μία κάθε φορά.   

Θερμή παράκληση να τηρείτε το ωράριο προσέλευσης σας στη Γραμματεία.  

Δεν θα σας πούμε τίποτα παραπάνω τηλεφωνικά από αυτά που μεριμνούμε να είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Είμαστε σε διαρκή καθημερινή επικοινωνία και 
συνεργασία με τους καθηγητές σας για όλα τα θέματα που υπάρχουν και είναι πρώτη 
μας προτεραιότητα η ενημέρωση σας 

Με το άρθρου 1 του ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων 
ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». Για το λόγο αυτό όταν αιτείστε βεβαίωση 
σπουδών να κρατάτε την πρωτότυπη (ώστε να την έχετε διαθέσιμη για κάθε νόμιμη 
χρήση και να δίνετε όπου χρειαστεί ένα απλό φωτοαντίγραφο. Η βεβαίωση ισχύει 
για το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο. 

Επισημαίνουμε ότι, η βαθμολογία κάθε φοιτητή αποτελεί προσωπικό δεδομένο και 
προστατεύεται σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π.Δ. Για το λόγο αυτό ο κάθε 
φοιτητής, -τρια εισέρχεται με τη χρήση ατομικών κωδικών στις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες e-students μέσω των οποίων λαμβάνει γνώση μόνο της δικής του/της 
βαθμολογίας.  

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, εργαζόμαστε με συνέπεια στην κατεύθυνση 
επίλυσης όλων των ζητημάτων και είμαστε στη διάθεσή σας για να οποιεσδήποτε 
διευκρινίσεις χρειαστείτε. 

 

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 


