
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

(ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ) * 

 

 
Ανακοινώνονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021   (επιτυχόντες με τις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις  2020) τα παρακάτω:   

 Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιείται 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. 

 

 Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της παραπάνω  πλατφόρμας θα πρέπει να προσκομίσουν τα 
παρακάτω  δικαιολογητικά που αφορούν το Τμήμα:  

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους: 

 

1. Εκτυπωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων –ΥΠΟΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΚΑΙ  ΒΕΒΕΙΑΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ( ΚΕΠ κ.λ.π)  

2. Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο 

3. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Απαιτείται Ακουόγραμμα (χορηγείται από ιατρό ΩΡΛ ή από 

Δημόσιο Νοσοκομείο) καθώς επίσης και Λογοθεραπευτική εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη 

Λογοθεραπευτή. 

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς(courier)  από 22/09/2020 έως 

και 29/09/2020  στην παρακάτω διεύθυνση 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

24100 

Με την ένδειξη <<εγγραφή νέου φοιτητή>> 
 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, είτε 

με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο  τις ίδιες μέρες και ώρες από  10:00-13:00. 

Σημ. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές με την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό 

Δελτίο που τους ζητείται από την  ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.    

 

 Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να εκδοθούν οι ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στις 

υπηρεσίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, δήλωση 
μαθημάτων, για την ηλεκτρονική γραμματεία, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας(πάσο), καθώς και για την 

δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος». 

Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας 
από την οποία οι φοιτητές θα πρέπει να  ενημερώνονται σε τακτική βάση και για άλλα διάφορα θέματα που 

αφορούν τις σπουδές τους.   

 

o Η διδασκαλία των µαθηµάτων του χειμερινού  εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 

2020–2021, θα αρχίσει την ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020  
*Ζητούμε την κατανόησή σας για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν  λόγω της πρόσφατης 

συγχώνευσης των υπηρεσιών  του ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 

 
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Καλαμάτα 23/09/2020 

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

