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Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις του πανεπιστημίου,  

καθώς θα υπάρχει κάθε φορά ενημέρωση για θέματα που σας ενδιαφέρουν. 

 

1. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο Μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου, καλείσθε 

να στείλετε ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής σας  ταυτότητας    

❖ Είτε ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος στο οποίο έχετε εισαχθεί  
❖ Είτε ταχυδρομικά, στη Διεύθυνση:  

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

❖ Εάν για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι απολύτως απαραίτητη η προσωπική σας παρουσία 
στις Γραμματείες, παρακαλούμε να αποστείλετε mail προκειμένου να ορίσουμε ραντεβού, στο 
οποίο μπορείτε να προσέλθετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο.  

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 

 
2. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία για 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 

https://pubadmin.panteion.gr/el/
https://deps.panteion.gr/index.php/el/
https://cmc.panteion.gr/
mailto:emme@panteion.gr
https://anthropology.panteion.gr/index.php?lang=el
http://socialpolicy.panteion.gr/
https://sociology.panteion.gr/index.php/el/
https://topa.panteion.gr/
mailto:topa@panteion.gr
https://polhist.panteion.gr/index.php?lang=el
https://psychology.panteion.gr/
mailto:psych@panteion.gr
https://www.panteion.gr/images/Documents/pdf/spoydes/uregister.pdf


 

 

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/ 

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

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

 

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 

 

 

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 έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθησή τους είναι η εγγραφή σας 

στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (E-Class) 

 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα  
21-26 Οκτωβρίου,  

για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ενημερώνεσθε συνεχώς από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου. 
 

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

 

http://academicid.minedu.gov.gr/
https://foit.panteion.gr/declare
https://eudoxus.gr/
https://openeclass.panteion.gr/
https://www.panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi/sitisi
https://www.panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi/stegasi
https://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi
https://www.panteion.gr/el/nea/2016-06-25-13-04-44/1327-29-9-2020

