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Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η 

εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές 

και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από την 

Πέμπτη 16 έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 στην 

ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr/, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των 

επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Οι πρωτοετείς φοιτητές, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, καλούνται 

να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:  

 Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου  

 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή 

ασπρόμαυρες)  

 Βεβαίωση ΑΜΚΑ 

 Άλλο τίτλο σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στην περίπτωση που 

υπάρχει. 



Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 και τη διευκόλυνση των φοιτητών συστήνεται η κατάθεση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών να γίνει ταχυδρομικά (έως την 4η Οκτωβρίου 2021), 

στη διεύθυνση της Γραμματείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, ΤΚ. 20100 Κόρινθος).  

 

Χορήγηση κωδικών πρόσβασης & βεβαιώσεων σπουδών 

Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

Τμήματος, καθώς και των Βεβαιώσεων Σπουδών θα γίνει μετά την 

αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει/αποστείλει οι 

φοιτητές με τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής.  

 

Διαγραφές 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας 

(https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-

tritovathmia-ekpaidefsi), «μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην 

περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη 

εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα».  

Συνεπώς, σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η απαιτούμενη διαγραφή θα 

πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την 

ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο 

τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία και η Βεβαίωση 

Διαγραφής.  

 

Κόρινθος, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

      Από τη Γραμματεία 
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