
 

 
 

Εγγραφές και επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με 

αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 

Οι εγγραφές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ξεκινούν 

σύντομα!  

Η περίοδος εγγραφών στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινάει από την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 

έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. 

Α. Εάν είσαι φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει εγγραφεί στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και 

θέλεις να εγγραφείς, ακολούθησε τα εξής βήματα: 

1. Συμπλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(Εγγραφή στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ). Για να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής θα πρέπει να 

συνδεθείς με το πανεπιστημιακό σου email. 

2. Στην αίτηση θα σου ζητηθεί να επισυνάψεις δύο έντυπα: α) το διαγνωστικό έγγραφο 

από δημόσιο φορέα που να αναφέρει την αναπηρία και/ή τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, και β) την περιγραφική έκθεση αξιολόγησης των δεξιοτήτων (π.χ. 

μαθησιακών, γνωστικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών, κινητικών κ.α.) και των 

αναγκών σου (μπορείς να την αναζητήσεις από το φορέα έκδοσης του διαγνωστικού 

εγγράφου ή από κάποιο άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, στον οποίο έγινε κάποια 

διαδικασία αξιολόγησης). 

3. Αφού συμπληρώσεις την αίτηση, κλείσε ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Κλείσε ραντεβού) για να γίνει η καταγραφή των 

αναγκών σου με φυσική παρουσία (στην πόλη του Βόλου ή της Λάρισας) ή εξ 

αποστάσεως μέσω Microsoft Teams.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ μπορείς να 

βρεις στον «Οδηγό Εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2022-2023».  

Σημαντική σημείωση:  

Προκειμένου να κάνεις την εγγραφή σου στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ θα πρέπει: 

1. Να έχεις ολοκληρώσει την εγγραφή σου στο τμήμα φοίτησής σου. 

2. Να έχεις ήδη πανεπιστημιακό email. 

 

Β. Εάν είσαι φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη εγγραφεί στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και 

θέλεις να μας ενημερώσεις για κάποια αλλαγή αναφορικά με τις ανάγκες σου, τις 

υπηρεσίες που λαμβάνεις και/ή τις προσαρμογές που ζητάς, κλείσε ραντεβού με την 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ.  

https://forms.office.com/r/SHvPpmHN45
https://prosvasi.uth.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D
https://prosvasi.uth.gr/wp-content/uploads/2022/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97-2022-2023.pdf


 

Εάν δεν επιθυμείς κάποια αλλαγή, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσεις με τη 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Παραμένει σε ισχύ το έγγραφο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ από το προηγούμενο 

εξάμηνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24210 74338, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

στο σύνδεσμο: https://prosvasi.uth.gr και στο Instagram: prosvasi_uth 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια 

βίου Μάθηση: https://empedu.gov.gr/ και στο Facebook: 

https://www.facebook.com/edulll/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprosvasi.uth.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3D2pPtwC5Wf4EbN4nyhQygj_DDikyPxTEDkfjSLMkvXGCsL5tOl2qVuhs&h=AT1WpbA5JauZ9-llrkf6IsNsyyd_mvWTPX6n6MlM83vy6GKP2uq1rll1w_icjEm8fTJWd76XvTxUpF88TA0n0hOr2UFAcDHxhzcGksJlDFLlodoUapVouvvccc2BVRqfxiXd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2MbsKSsPHG8lHxb5GMUTFBTBbOapwZLE-Un9139ICb_oXtWEswSNQ2pSIoDLtv7q-q_7p2wVsKPrE6DDSYOSfvfJJnsUHpUx9mAWPR_SODKOGbJ_KWIcrvLrQ3vTut0jcBF0fpsf0MR31sWI28fCsgu-ub83Wy5hA2OqHf4gla_OVfCXhAIVrYmlcPJI8zsBy6CwesJG3R
https://empedu.gov.gr/?fbclid=IwAR2ScpsSRbfqPu0NiI0KfaTH_zXlhwqkBuCcKjnhcTzqylj-7NqE-zH6v6U
https://www.facebook.com/edulll/?__cft__%5b0%5d=AZUTficSh6E346wkLz_-tOyqvzm2liq5EJsKbKn5JrH-qduBSHwqlqVWT_Cc_NqwOzyH82Inzrt3di_WC8M6yz4UOdQ6euouEs6GjBOXvMxQxKJD6tI2Avji4JUnCz4EaWvJw07BJm3adUHqPATuJWvKMZmyt1_M4yrEWJQlmWBoZSwRUS6mJ_XuBZAvLdKHkH0&__tn__=-UK-R

