
Οδικός Χάρτης Για τους Νέους Φοιτητές
του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας



Διάρθρωση οδηγού



Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το τρέχον
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως καθορίζεται μετά από
απόφαση της Συγκλήτου. Η απόφαση καθορίζει την έναρξη
και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού
εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του
ακαδημαϊκού έτους, αλλά και τις επίσημες αργίες, ως εξής:

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)
Έναρξη μαθημάτων: 05.10.2020
Λήξη μαθημάτων: 15.01.2021
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)
Έναρξη μαθημάτων: 22.02.2021
Λήξη μαθημάτων: 04.06.2021

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)
Έναρξη εξετάσεων: 25.01.2021
Λήξη εξετάσεων: 12.02.2021
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)
Έναρξη εξετάσεων: 14.06.2021
Λήξη εξετάσεων: 02.07.2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

28.08.2020 – 25.09.2020

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

http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kathorismos_akadimaikoy_imerologioy_2020-2021.pdf

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


Προεγγραφή

Ηλεκτρονική Εγγραφή

Ταυτοποίηση

To-do List
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Είσοδο στο upatras.gr

Αίτηση για έκδοση φοιτητικής

ταυτότητας

Αίτηση για δωρεάν σίτιση και
εστία/κλίνες

4
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Έμαθα που είναι το Υπολογιστικό 
Κέντρο και το προσωπικό του

Ενημερώθηκα για τον Ακαδημαϊκό 
σύμβουλο μου

Μελέτησα τον Οδηγό Σπουδών
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Ενημερώθηκα για τα μαθήματα του 
πρώτου εξαμήνου

Ενημερώθηκα για τους διδάσκοντες 
του πρώτου έτους

Εντόπισα τις αίθουσες που 
γίνονται τα μαθήματα* 
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Δήλωσα όλα τα Μαθήματα στο 
Progress

Εντόπισα τα μαθήματα στο eclass

Επέλεξα συγγράμματα στον Εύδοξο
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Προεγγραφή

Εν αναμονή της Φετινής Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, και 
με επιφύλαξη για κάθε πιθανή αλλαγή, παρατίθεται η Περσινή 
Ανακοίνωση του Υπουργείου που αφορά την διαδικασία της 
Προεγγραφής.

Περσινή Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:
Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το 
σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την 
αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να 
απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα 
Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες 
δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για 
την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής 
και αποστολής δικαιολογητικών.
Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα 
πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των 
επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό 
εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 
(password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

1

https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://eregister.it.minedu.gov.gr/


Εγγραφή

Εν αναμονή της Φετινής Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Παιδείας, και με επιφύλαξη για κάθε πιθανή αλλαγή, 
παρατίθεται η Περσινή Ανακοίνωση του Υπουργείου 
που αφορά την διαδικασία της Εγγραφής.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στον σύνδεσμο του

Υπουργείου αποτελεί ΠΡΟ-εγγραφή.

Θα ακολουθήσει  η ηλεκτρονική εγγραφή στην

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου

Πατρών (Ψηφιακό Άλμα) σε ημερομηνίες που θα 

ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση της 

Γραμματείας στην ιστοσελίδα του  Τμήματος

www.chemeng.upatras.gr.

https://progress.upatras.gr

2

Ηλεκτρονική Γραμματεία: https://progress.upatras.gr
Helpdesk: http://alma.upatras.gr
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http://www.chemeng.upatras.gr/
https://progress.upatras.gr/
https://progress.upatras.gr/
http://alma.upatras.gr/


Ταυτοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Ψηφιακό Άλμα πρέπει 

να παρουσιαστείτε  αυτοπροσώπως στη Γραμματεία με:

• την ταυτότητά σας (ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 

αποδεικνύονται η ακριβής  ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία)

• μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας (ή του ισοδύναμου εγγράφου)

• βεβαίωση ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ ή από την ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)

• μία φωτογραφία μικρή (μεγέθους φωτογραφίας αστυνομικής ταυτότητας), και

• τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά αποκλειστικά σε φετινούς επιτυχόντες που
ήταν πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει
οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα  εγγραφής
τους).

Η Γραμματεία του Τμήματος θα σας δώσει:

• δυο βεβαιώσεις σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση
• έντυπο με λογαριασμούς στα συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου (upatras). Οι λογαριασμοί αυτοί θα σας δώσουν πρόσβαση σε  

σημαντικές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Ο λογαριασμός upatras σας δίνει

πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές  υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως, μεταξύ 

άλλων, στην Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  (πάσο) στην

Ψηφιακή Γραμματεία, στο eclass, στο δίκτυο wifi eduroam (διεθνές δίκτυο

παραγωγής ασύρματης  πρόσβασης – εξαιρετικά χρήσιμο όταν ταξιδεύετε 

αλλά και εντός Πανεπιστημίου) κ.λπ.

https://progress.upatras.gr

3

https://www.amka.gr/AMKAGR/
https://www.upnet.gr/4steps-eduroam/
https://progress.upatras.gr/


Έκδοση φοιτητικής ταυτότητας
http://academicid.minedu.gov.gr/

4

Μετά την παραλαβή των κωδικών του

upatras κάνετε αίτηση έκδοσης

ακαδημαϊκής ταυτότητας. Γίνεται  

ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του 

Υπουργείου  Παιδείας. Η ακαδημαϊκή 

ταυτότητα πιστοποιεί τη φοιτητική σας 

ιδιότητα και χρησιμοποιείται και ως  

Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για 

όσους/ες το δικαιούνται.

http://academicid.minedu.gov.gr/


Σίτιση & Κλίνες*
6

http://www.upatras.gr/el/food

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση, 

τη διαδικασία αίτησης καθώς και τα απαραίτητα  

δικαιολογητικά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης

Φοιτητικής Μέριμνας.

Για όσους πρωτοετείς φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται

να στεγαστούν στις Φοιτητικές Εστίες ή σε

μισθωμένες  κλίνες του Πανεπιστημίου Πατρών για 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πρέπει να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση, και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά. 

Δείτε εδώ:  https://www.upatras.gr/el/accommodation. 

Ενημερωθείτε εδώ σχετικά με επιπλέον παροχές της 

φοιτητικής  μέριμνας.

Επικοινωνία 
Φοιτητική Μέριμνα: dfm@upatras.gr

http://www.upatras.gr/el/food
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/anakoinosi_2019-20_new-2.docx
https://sitisi.upatras.gr/
https://sitisi.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/aitisi_eisdohis_sti_f.e._20_sept_2019.docx
https://www.upatras.gr/el/accommodation
http://www.upatras.gr/el/node/5583


Υπολογιστικό Κέντρο
7

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/268

Tο Yπολογιστικό Kέντρο του Tμήματος στεγάζεται στο ισόγειο 
του κεντρικού κτηρίου. Είναι εξοπλισμένο με 40 υπολογιστές, 
data projectors, διαδραστικό πίνακα και εκτυπωτή Laser. Η 
σύνδεση των χρηστών στο διαδίκτυο γίνεται ενσύρματα 
(ταχύτητα 1Gbps) και παράλληλα διατίθεται και ασύρματο 
δίκτυο (Eduroam).
Το Υπολογιστικό Κέντρο χρησιμοποιείται από τους φοιτητές 
τόσο για την εξάσκηση τους στα προγράμματα που 
διδάσκονται από τα διάφορα εργαστήρια, για την 
προετοιμασία εκπαιδευτικών εργασιών και για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του διαδικτύου καθώς και ως εκπαιδευτικά 
εργαστήρια για τη διδασκαλία των μαθημάτων εισαγωγή στους 
υπολογιστές, προγραμματισμός, αριθμητική ανάλυση, φυσικές 
διεργασίες Ι και ΙΙ, σχεδιασμός εργοστασίων και προσομοίωση 
φαινομένων μεταφοράς.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Το Υπολογιστικό Κέντρο (ΥΚ) λειτουργεί από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 09:00 - 18:00.

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/268


Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
8

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/49

Κατά την έναρξη του πρώτου εξαμήνου ορίζεται από 
το Τμήμα ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε  
φοιτητή/τρια στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεστε για
συμβουλές και καθοδήγηση για οποιοδήποτε θέμα  
σχετικό με τις σπουδές σας.

Σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα
του Τμήματος σχετικά με το προσωπικό και τους  
καθηγητές, διδάσκοντες των μαθημάτων σας καθώς και
για το περιεχόμενο των μαθημάτων του. Αν έχετε  
απορίες, κ.λπ., μπορείτε να απευθυνθείτε στους 
διδάσκοντες (οι ώρες συνεργασίας φαίνονται στην  
ιστοσελίδα τους). Για γενικότερα ζητήματα, απευθυνθείτε
πρώτα στο Σύμβουλο Καθηγητή σας. Επιπλέον,  μπορεί 
να εξυπηρετηθείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος, 
από την Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων.  

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/49


Οδηγός Σπουδών
9

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/24

Ο Οδηγός σπουδών περιέχει το Πρόγραμμα  
σπουδών που περιλαμβάνει όλα τα προσφερόμενα 
μαθήματα. Επίσης θα βρείτε πληροφορίες όπως 

τις  προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον 
τρόπο υπολογισμού του Μέσου  Όρου 
βαθμολογίας, τις  δυνατότητες βελτίωσης 
βαθμολογίας κλπ. Εκεί θα βρείτε και 
απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα που  
πιθανόν να σας απασχολήσουν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών σας.

10

11

12

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/24


Μαθήματα Πρώτου Εξαμήνου
https://www.chemeng.upatras.gr/el/courses/undergraduate/list

Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με 
τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και 
κάθε εξαμήνου.

10

https://www.chemeng.upatras.gr/el/courses/undergraduate/list


Διδάσκοντες Πρώτου Εξαμήνου

Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με 
τους διδάσκοντες του πρώτου εξαμήνου 
και κάθε εξαμήνου.

11

https://www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/list

https://www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/list


E-class
14

Τα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος, 
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα upatras eclass, που 
αποτελεί  ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία 
του  λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την 
υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η πρόσβαση  
στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού 
φυλλομετρητή. Απαραίτητο είναι να διαθέτετε το  
λογαριασμό στο upatras που αναφέρθηκε πριν.
Προσοχή: Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις
οδηγίες  που θα σας δοθούν στο κάθε μάθημα 
σχετικά με την πλατφόρμα, καθώς εκεί αναρτώνται 
πληροφορίες,  υλικό των μαθημάτων και των
διαλέξεων, δηλώσεις εργαστηρίων και εξετάσεων ...

Προσοχή: Το eclass είναι ανεξάρτητο του Ψηφιακού 
Άλματος και η δήλωση στο ένα δεν συνεπάγεται το 
άλλο: για να  συμμετάσχετε απρόσκοπτα σε ένα
μάθημα είναι απαραίτητο να υπάρχουν α) η δήλωση
του μαθήματος  στο ΨΑ, και β) η εγγραφή σας και 
τακτική παρακολούθηση του eclass σύμφωνα με τις 
οδηγίες του  κάθε διδάσκοντα.

https://eclass.upatras.gr/

https://eclass.upatras.gr/


Συγγράμματα
https://eudoxus.gr/Default.aspx
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Μπορείτε να μάθετε ποια είναι τα προτεινόμενα
συγγράμματα των μαθημάτων για τα μαθήματα
του Α’  εξαμήνου απευθείας μέσω της ιστοσελίδας 
τoυ συστήματος Εύδοξος. Σας προτείνουμε να το 
κάνετε! Η  επιλογή και δωρεάν προμήθεια
συγγραμμάτων (από συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία)
γίνεται δυστυχώς αφού  ολοκληρωθούν οι 
εγγραφές, δηλαδή μετά την έναρξη των μαθημάτων 
(περί τα μέσα Οκτωβρίου). Η  ατυχής αυτή 
καθυστέρηση είναι γνωστή και λαμβάνεται υπόψη 
από τους διδάσκοντες. Προτείνουμε πάντως ως 
τότε, να αναζητήσετε και να δανειστείτε σημειώσεις 
και βιβλία από συμφοιτητές σας  περασμένων ετών 
(στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τα βιβλία δεν 
αλλάζουν πολύ συχνά).

https://eudoxus.gr/Default.aspx
https://eudoxus.gr/


Εγκαθιστώ βασικά προγράμματα

Εγκαθιστώ office365

Εγκαθιστώ Skype for Business

e2ducation

1

2

3



Χρήση Skype for Business

Χρήση του Teams

4
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Χρήση του Wifi
https://www.upnet.gr/wifi/

Στον παραπάνω σύνδεσμο 
μπορείτε να βρείτε όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για 
σύνδεση στο wifi σύστημα του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας

0

https://www.upnet.gr/wifi/


Διαθέσιμα Λογισμικά
https://www.upnet.gr/software/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών 
προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη 
δυνατότητα πλήρους 
εγκατάστασης του Microsoft 
Office 2016, του Skype for 
Business, της Matlab, καθώς 
επίσης και μια σειρά από 
εμπορικά ή ελεύθερα διαθέσιμα 
λογισμικά, τα οποία μπορείτε να 
βρείτε στον άνω σύνδεσμο.

1

https://www.upnet.gr/software/office365/


Εγκατάσταση Microsoft Office 365
https://www.upnet.gr/software/office365/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών 
προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη 
δυνατότητα πλήρους 
εγκατάστασης του Microsoft Office 
2016 (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook, OneNote, 
Publisher, Skype for Business, 
OneDrive for Business) στους 
προσωπικούς τους υπολογιστές και 
πρόσβαση στις
υπηρεσίες cloud του Microsoft 
Office 365.

2

https://www.upnet.gr/software/office365/


Εγκατάσταση Skype for Business
https://support.microsoft.com/en-us/office/download-and-install-skype-for-business-on-windows-2da94a13-6d16-4d67-adf3-439f2b946994

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το
sfb μέσω της εγκατάστασης του
Microsoft Office 365 που
αναφέρετε στην προηγούμενη
σελίδα, όπως επίσης, μπορείτε να
το κατεβάσετε από τον
παραπάνω σύνδεσμο αν είστε
registered users του Microsoft
Office.

3

https://support.microsoft.com/en-us/office/download-and-install-skype-for-business-on-windows-2da94a13-6d16-4d67-adf3-439f2b946994


Χρήση του Skype for Business
https://www.upnet.gr/sfb/

Στον παραπάνω σύνδεσμο 
μπορείτε να βρείτε όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για 
σύνδεση στο Skype for business 
(sfb) για να παρακολουθήσετε 
μια εξ αποστάσεως διάλεξη. 
Αναγκαία προϋπόθεση είναι  να 
έχετε εγκατεστημένο το sfb και το 
internet explorer της Microsoft.

4

https://www.upnet.gr/sfb/


Χρήση του Teams
https://teams.upatras.gr/

Στον παραπάνω σύνδεσμο 
μπορείτε να βρείτε όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για 
σύνδεση στο Teams για να 
παρακολουθήσετε μια εξ 
αποστάσεως διάλεξη. 
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Συμμετέχω στο Welcome Event

Γίνομαι μέλος του CheerUp

Εγγράφομαι στο Γυμναστήριο

Activities

1

2

3

Εγγράφομαι στην Βιβλιοθήκη 4



Welcome Event*

Στα τέλη του Μηνός Σεπτεμβρίου 
το Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
διοργανώνει 2ήμερο 
καλωσόρισμα στους Πρωτοετείς 
φοιτητές, όπου συμμετέχουν 
Προσκεκλημένες Προσωπικότητες, 
Καθηγητές, φοιτητές μεγαλύτερων 
ετών και φυσικά οι νέοι φοιτητές.

1



Email: cheer.up.volunteer.team@gmail.com

Γίνε μέλος του CheerUP

Εθελοντική Ομάδα

Το Cheer UP προέρχεται από τις 
λέξεις CHemical enginEER University 
of Patras και είναι το σήμα 
κατατεθέν όλων των εθελοντών του 
τμήματος. Η ομάδα ιδρύθηκε το 
Σεπτέμβρη του 2017 και από τότε 
αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις 
(κοινωνικές, λειτουργικές, 
περιβαλλοντικές) σε συνεργασία με 
τους καθηγητές και τη Γραμματεία 
της σχολής.

https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/313
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Εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Για τη συμμετοχή και χρήση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Γυμναστηρίου 
(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), θα πρέπει όλα τα μέλη και οι φίλοι της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας να εκδώσουν η να ανανεώσουν την ετήσια κάρτα μέλους του Πανεπιστημιακού 
Γυμναστηρίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από τη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού 
Γυμναστηρίου με την προσκόμιση των πιο κάτω δικαιολογητικών :
Αίτηση εγγραφής Φοιτητών,
2 φωτογραφίες προσώπου ( 1 για ανανέωση )
Πιστοποιητικό καλής υγείας από γιατρό (ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος) (Καρδιολόγο, 
ιδιώτη ή δημοσίου).
Υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από το Π.Γ.)
Την παλιά κάρτα σε περίπτωση ανανέωσης.

Με την κάρτα οι αθλούμενοι μπορούν να δανείζονται αθλητικό υλικό (μπάλες, ρακέτες, κ.λ.π.), 
καθώς και κλειδιά για να κλειδώνουν τα προσωπικά τους είδη σε ερμάρια ασφαλείας. Κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης η κάρτα παραδίδεται στον υπεύθυνο φύλακα ή γυμναστή.

Οι Φοιτήτριες και οι Φοιτητές εκδίδουν ή ανανεώνουν την κάρτα Γυμναστηρίου δωρεάν, τα 
μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας έναντι ενός συμβολικού ποσού των 50,00€ για όλο το 
ακαδημαϊκό έτος το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του Πανεπιστημίου Πατρών: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR 44 0171 3190 0063 1904 0033 112, αναγράφοντας στο 
έντυπο κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του χρήστη και την αθλητική χρήση που επιθυμεί.

http://gym.upatras.gr/node/124
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Εγγραφή στη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
https://library.upatras.gr/

Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία της 
Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, τον 
δανεισμός συγγραμμάτων, καθώς και για 
την εγγραφή σας.
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Καλή ακαδημαική Χρονιά
σε αμφιθέατρα γεμάτα με υγιείς φοιτητές



Ευχαριστίες

Το παρόν βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό
στο αντίστοιχο κείμενο του καθηγητή και
Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου μας κ.
Στρατή Γαλλόπουλο, τον οποίο και
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.



Γενική και Γραφιστική Επιμέλεια

Γιάννης Δημακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: dimako@chemeng.upatras.gr
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