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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Αθήνα, 14/10/2020 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις  
 

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις του πανεπιστημίου,  

καθώς θα υπάρχει κάθε φορά ενημέρωση για θέματα που σας ενδιαφέρουν 
 

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από 15-10-2020 μέχρι και 22-10-2020. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν 
εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας. 

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν και για λόγους διασφάλισης της υγείας σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού», παρακαλείσθε να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά «με συστημένη επιστολή και 
απόδειξη παραλαβής» ή με Εταιρεία Ταχυμεταφοράς, με ημερομηνία αποστολής έως και την Πέμπτη 22 
Οκτωβρίου 2020,  
στη Διεύθυνση  
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 
Τ.Κ. 17671 
ΤΜΗΜΑ ………………………………… 
  

1. Αίτηση Αρχικής Εγγραφής (επισυνάπτεται) όπου απαραίτητα θα αναγράφεται Τηλέφωνο και email 
στο οποίο θα ενημερωθείτε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.  

2. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει την επιθυμία του να εγγραφεί 
στο Τμήμα επιτυχίας του και ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή, εάν είναι εγγεγραμμένος, ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή του και θα 
προσκομίσει το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα του εγγραφή. 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου 
της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, 
αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή 
φωτοαντίγραφο. 

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
επιπλέον: 

i)  Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης 
του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο 
υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια 
βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην 
εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). 

https://drive.google.com/file/d/15oVwAuag1HyfqTa39Qd9J17pnZsvUTkV/view?usp=sharing
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_-_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1.doc


 

 

ii)  Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο 
πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική 
αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της 
οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της 
θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης. 

iii)  Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος 
απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία 
του σχολείου αυτού στην Ελλάδα. 

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή 
κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει 
από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την 
ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή 
Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, για την οποία θα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία του 
Τμήματος, θα πρέπει να προχωρήσετε στις επόμενες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσει η φοίτησή 
σας στο Πανεπιστήμιο.  

1. Έκδοση Κωδικού (Uregister) για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ακολουθώντας τις 
σχετικές  Οδηγίες   

2. 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.  

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

❖ Τα υπόλοιπα οκτώ ψηφία είναι ο Αριθμός Μητρώου σας 

4. 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://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi 

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

5. 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 

https://www.panteion.gr/images/Documents/pdf/spoydes/uregister.pdf
http://academicid.minedu.gov.gr/
https://foit.panteion.gr/declare
https://eudoxus.gr/
https://openeclass.panteion.gr/
https://panteion.gr/images/Documents/pdf/sitisi/diasit21.pdf
https://panteion.gr/images/Documents/pdf/stegasi/diadsteg21.pdf
https://panteion.gr/el/foitites/tmima-foititikis-merimnas-kefoi
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 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων 
Σχολών. 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο 
ατόμου. 

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 

 

 

 

https://www.panteion.gr/el/nea/2016-06-25-13-04-44/1327-29-9-2020
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

