
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ 

και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.  
 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές των επιτυχόντων των ανωτέρω 
κατηγοριών, θα γίνουν από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται  
❖ οι εισακτέοι των ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2020-2021 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση 

ελληνομάθειας  
❖ καθώς και οι άρρενες απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπηρετούσαν τη θητεία 

τους στην Κύπρο και έχουν απολυθεί, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Καλούνται οι επιτυχόντες, να στείλουν  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο 
του Υπουργείου, με συστημένη επιστολή ή με Εταιρεία Ταχυμεταφοράς, με ημερομηνία αποστολής έως 
και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 
στη Διεύθυνση  
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 
Τ.Κ. 17671 
ΤΜΗΜΑ ………………………………… 

 

Στο φάκελο θα συμπεριλάβετε συμπληρωμένη την Αίτηση Αρχικής Εγγραφής, όπου απαραίτητα θα 
αναγράφεται Τηλέφωνο και email στο οποίο θα ενημερωθείτε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.  

Μετά την έγκριση της εγγραφής, θα ενημερωθείτε για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 
προχωρήσετε προκειμένου να ξεκινήσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο.  

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο 
ατόμου, παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων. 

ΤΜΗΜΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

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

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης topa@panteion.gr 210. 920 – 1426, 1427 

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας polhist@panteion 210. 920 – 1391, 1043 

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

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

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

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

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

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

 
παρακαλείσθε να ενημερώνεστε συνεχώς από τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου 

 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022 
 
Παροχές Φοιτητικής Μέριμνας, στις οποίες θα έχετε πρόσβαση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εγγραφής σας και την έκδοση Κωδικών.  
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