ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
των 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 15-10-2021 μέχρι και 22-10-2021.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή
χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους αυτοπροσώπως ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων «με συστημένη επιστολή
και απόδειξη παραλαβής» ή με Εταιρεία Ταχυμεταφοράς, με ημερομηνία αποστολής έως και την Παρασκευή 22
Οκτωβρίου 2021,
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 (020).

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, ή από δικηγόρο μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής,
εφόσον βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από την οποία μετέφρασε, ή από πτυχιούχο
μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάφρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.
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. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία για να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, είναι η έκδοση
Κωδικού 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
3.1. Τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο Κωδικός του Τμήματος
3.2. 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

academicid.minedu.gov.gr

❖ Δηλώσεις μαθημάτων/ Αποτελέσματα

foit.panteion.gr/declare

❖ Επιλογή συγγραμμάτων

eudoxus.gr

❖ Εγγραφή στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (e-class)

openeclass.panteion.gr

❖ Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦΟΙ)
1..1. Για χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών - Καθημερινά 8:30 – 14:30
(ή μέσω Ηλεκτρονικού Μηνύματος) Email επικοινωνίας: kefitmer@panteion.gr

❖ Παροχές προς τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ στις οποίες θα έχετε πρόσβαση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής
σας και την έκδοση Κωδικών

❖ Παροχή Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) στους προπτυχιακούς φοιτητές
Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση από τους προπτυχιακούς φοιτητές των λογαριασμών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείο το οποίο είναι της μορφής @edu.panteion.gr, για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε
εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες (όπως ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, επικοινωνία με
τις Γραμματείες κλπ)

❖ Ξένες Γλώσσες: Υποχρεωτική η επαρκής γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής Γλώσσας, για τη
λήψη του πτυχίου. Η κατάθεση τίτλου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, το αργότερο, μέχρι και την
εξεταστική στην οποία συμπληρώνονται οι λοιπές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για την
κατάθεση τίτλων μετά τη λήξη της εξεταστικής, η ανακήρυξη πτυχιούχου πραγματοποιείται κατά την
επόμενη εξεταστική περίοδο.

❖ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
❖ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του πανεπιστημίου
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.
Στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων:
ΤΜΗΜΑ
Δημόσιας Διοίκησης
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
Κοινωνικής Πολιτικής
Κοινωνιολογίας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ψυχολογίας
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

EMAIL
dd@panteion.gr
topa@panteion.gr
polhist@panteion
koinpol@panteion.gr
sociology@panteion.gr
santhrop@panteion.gr
psych@panteion.gr
emme@panteion.gr
des@panteion.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210. 920 – 1067, 1435
210. 920 – 1426, 1427
210. 920 – 1391, 1043
210. 920 – 1036, 1381
210. 920 – 1454, 1456
210. 920 – 1406, 1048
210. 920 – 1421, 1422
210. 920 – 1431, 1428
210. 920 – 1389, 1392

