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ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

                                                         ( 2ο,4ο,6
ο
, 8ο εξάμηνο και επί πτυχίω) 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 –2020,   για του φοιτητές         

 2ου, 4ου, 6ου, 8ου εξάμηνου και των επί πτυχίω φοιτητών  θα πραγματοποιηθούν  κατά το χρονικό      

 διάστημα   από  

 01/04/2020  ως και  17/05/2020,  ηλεκτρονικά   

Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση: 

1. Σύνδεση στον ιστότοπο https :// foit.panteion.gr/declare 

2. Δίνετε τους κωδικούς σας  από τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό για πρόσβαση στις ιδρυματικές και 

ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας URegister. 

Υπενθυμίζουμε ότι  όλοι οι φοιτητές (νεοεισερχόμενοι και παλαιοί) του Τμήματος, θα πρέπει να αποκτήσουν τον 

ηλεκτρονικό τους λογαριασμό για πρόσβαση στις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας 

URegister (https://ureguster.panteion.gr)  του Παντείου Πανεπιστημίου. 

 3. Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

4. Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

5. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη εμφανίζεται “Αναλυτικός Κατάλογος Επιλεγμένων    

Μαθημάτων” που περιέχει και τους κανόνες δηλώσεων) 

6. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 Υποχρεωτικό ΥΠ + προσθήκη 

 Υποχρεωτικό Επιλογής ΥΕ + προσθήκη 

 Ελεύθερης Επιλογής ΕΕ + προσθήκη 

 Οφειλόμενο + προσθήκη 

 Μαθήματα εκτός Τμήματος ΜΕΤ + προσθήκη  

 7. Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ 

 8. Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (εκτυπώνετε τη δήλωσή σας)  

Απορίες ή προβλήματα  (τεχνικά) που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωση σας,  

μπορείτε να επικοινωνείτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : foititologio@panteion.gr  και με τα εξής 

στοιχεία: 

https://ureguster.panteion.gr/
mailto:foititologio@panteion.gr


ΤΜΗΜΑ: Κοινωνικής Πολιτικής ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:,,,,,...,,,    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 51.............. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ..............        

 Διορθώσεις ή συμπληρώσεις της δήλωσης σας έχει το δικαίωμα  να κάνει ο φοιτητής μόνο κατά τη χρονική 

διάρκεια που διαρκούν οι δηλώσεις.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική στη έναρξη του εξαμήνου- ανεξάρτητα από το 

έτος φοίτησης- και  γίνονται εκ νέου σε κάθε εξάμηνο, διότι είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην 

εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου και την επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2020.  

Η βαθμολογία μαθημάτων, στα οποία εξετάσθηκε ο φοιτητής χωρίς να τα έχει προηγουμένως δηλώσει, 

ακυρώνεται. 

Η δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να ταυτίζεται με τη δήλωση συγγραμμάτων στο σύστημα  “ΕΥΔΟΞΟΣ”. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα σας ζητηθούν πίσω τα βιβλία των μαθημάτων που παραλάβατε και τα οποία δεν 

δηλώσατε στη  Δήλωση Μαθημάτων. 

Για την δήλωση σας θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας EΕ που είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος   http://socialpolicy.panteion.gr/ και τους  κανόνες δηλώσεων.  

 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που 
εγγράφηκαν για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και πριν,  θα πρέπει να 
δηλώνουν τα κατωτέρω υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο: 
2

ο
 εξάμηνο : 510004, 510016, 510053, 510117, 510147, 510167 (Δ.Μ. 3, ECTS  5) 

4
ο
 εξάμηνο : 510022, 510027, 510030, 510043, 510119, 510168 (Δ.Μ. 3, ECTS  5) 

τα οποία  θα εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Εξετάσεων και θα εξετάζονται με τους αναφερόμενους 

κωδικούς στις εξεταστικές περιόδους, διότι αφορούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) 
                                                                                                                                   Από τη Γραμματεία 

http://socialpolicy.panteion.gr/

