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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  

 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων 

διακριθέντων αθλητών έτους 2020, στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,  
κατά το διάστημα από Τρίτη 24 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 

σύμφωνα με την Φ.153/159248/Α5/20-11-2020 (5157 Β΄) Υπουργική Απόφαση, λόγω των ειδικών 
υγειονομικών συνθηκών που έχουν προκύψει. Η εγγραφή των επιτυχόντων Αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά 
μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Εγγραφών. 

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των 
επιτυχόντων για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr , ως εξής: 

• Οι επιτυχόντες διακριθέντες Αθλητές, οι οποίοι είχαν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο τον 
Ιούνιο-Ιούλιο 2020, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον 
ίδιο κωδικό (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εγγραφή 
του Σεπτεμβρίου ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

• Οι επιτυχόντες διακριθέντες Αθλητές της κατηγορίας, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, οι οποίοι δεν 
έχουν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο τον Ιούνιο-Ιούλιο 2020, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 
8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα 
χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με 
Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες). 
Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί 

προηγουμένως 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. Τυχόν εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα 
καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο 
οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του 
ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία 
Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα 
Πανεπιστήμια στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους. 

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην 
εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής 
(ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, 
οι επιτυχόντες θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο 
Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ. 

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω 
διαδικασίες. 
  

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


 

 

1. Μετά την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ στο Πανεπιστήμιο του καταλόγου των επιτυχόντων που 
ολοκλήρωσαν την Ηλεκτρονική Εγγραφή, θα κληθείτε μέσω ανακοινώσεων από τις Γραμματείες των 
Τμημάτων σας, να στείλετε ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας    

❖ Ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος στο οποίο έχετε εισαχθεί.  
❖ Ή ταχυδρομικά, στη Διεύθυνση  

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 
Τ.Κ. 17671 
ΤΜΗΜΑ ………………………………… 

 
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και προκειμένου να υπάρξει ραντεβού, παρατίθενται τα στοιχεία 
επικοινωνίας των Τμημάτων. 

ΤΜΗΜΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Δημόσιας Διοίκησης dd@panteion.gr 210. 920 - 1067, 1435, 1066 

Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών des@panteion.gr 210. 920 – 1041, 1389, 1392 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού emme@panteion.gr 210. 920 – 1431, 1428, 4064 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας santhrop@panteion.gr 210. 920 – 1406, 1047, 1048 

Κοινωνικής Πολιτικής koinpol@panteion.gr 210. 920 – 1036, 1384, 1381 

Κοινωνιολογίας sociology@panteion.gr 210. 920 – 1075, 1456, 1454 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης topa@panteion.gr 210. 920 – 1427, 1058 

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας polhist@panteion 210. 920 – 1386, 1043 

Ψυχολογίας psych@panteion.gr 210. 920 – 1421, 1422, 1057 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ  

ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

2. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, είναι 
η έκδοση Κωδικού ακολουθώντας τις σχετικές Οδηγίες   

3. Ο κωδικός που θα έχει δοθεί από το σύστημα (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ) και ο κωδικός που θα ζητηθεί να 
εισάγετε εσείς (password), είναι οι τελικοί κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε για όλες τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες.  

4. Από τον κωδικό του συστήματος (Όνομα Χρήστη) προκύπτει και ο Αριθμός Μητρώου σας ως φοιτητή 
του Πανεπιστημίου, απαραίτητο στοιχείο για τη φοιτητική σας πορεία 
4.1. Τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο Κωδικός του Τμήματος 

4.2. Τα υπόλοιπα οκτώ ψηφία είναι ο Αριθμός Μητρώου σας 

5. Με τη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού που θα έχετε επιλέξει, θα έχετε πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

❖ Έκδοση Ταυτότητας/Πάσο  http://academicid.minedu.gov.gr/ 

❖ Δηλώσεις μαθημάτων / παρακολούθηση των αποτελεσμάτων https://foit.panteion.gr/declare 

❖ Επιλογή συγγραμμάτων https://eudoxus.gr/ 

❖ Εγγραφή στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (e-class)  https://openeclass.panteion.gr/ 

https://pubadmin.panteion.gr/el/
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❖ Αίτηση για Σίτιση :   https://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi 

❖ Αίτηση για Στέγαση:  https://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi 

6. Μπορείτε να λάβετε  
❖ βεβαίωση σπουδών (συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση εγγραφής) 
❖ πιστοποιητικό για την στρατολογία 

αποστέλλοντας mail με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο Τμήμα Φοιτητικής 
Μέριμνας:  https://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi 

7. Μπορείτε να αποκτήσετε Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό (e-mail) 
https://panteion.gr/el/nea/2016-06-25-13-04-46/2016-06-25-13-04-45/1378-mail 
 

 

Η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ορισθεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στις 12 
Οκτωβρίου, και από τα Τμήματα ανακοινώνονται τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας. 

Καθώς η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται εξ αποστάσεως, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την παρακολούθησή τους είναι η εγγραφή σας στην 

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (E-Class) 

 

Για τις δηλώσεις των μαθημάτων  
παρακαλείσθε να ενημερώνεστε συνεχώς από τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου. 

 
Για τον τρόπο διδασκαλίας και τον χρόνο δήλωσης των μαθημάτων, δείτε και την 

απόφαση Συγκλήτου 
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