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                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

22/9/2022 
 

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις του πανεπιστημίου, 

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

 

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων των εισαγομένων στο 
Μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου,  

1. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να έχετε στείλει 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 ………………………………… 

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 

 
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, 
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/
mailto:dd@panteion.gr
https://topa.panteion.gr/
mailto:topa@panteion.gr
https://polhist.panteion.gr/index.php?lang=el
http://socialpolicy.panteion.gr/
https://sociology.panteion.gr/index.php/el/
mailto:sociology@panteion.gr
https://anthropology.panteion.gr/index.php?lang=el
https://psychology.panteion.gr/
mailto:psych@panteion.gr
https://cmc.panteion.gr/
mailto:emme@panteion.gr
https://deps.panteion.gr/index.php/el/
https://noc.panteion.gr/images/a/uregisterfoit.pdf


 

 

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     sis.panteion.gr/unistudent 

 Επιλογή συγγραμμάτων       eudoxus.gr 

 Εγγραφή στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (e-class)    openeclass.panteion.gr 

 Αιτήματα για χορήγηση  
.1. βεβαιώσεων σπουδών/εγγραφής  
.2. πιστοποιητικού στρατολογίας   

.2.1.1.1.1. με ηλεκτρονική σφραγίδα    sis.panteion.gr/unistudent 

 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) 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 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 2022-2023 

 Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦΟΙ)  
.1. Επικοινωνία δια ζώσης: Καθημερινά   8:30 – 14:30 
.2. (ή μέσω Ηλεκτρονικού Μηνύματος) Email επικοινωνίας:  kefitmer@panteion.gr 

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

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του πανεπιστημίου 

 
 

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 

http://academicid.minedu.gov.gr/
https://sis.panteion.gr/unistudent
https://sis.panteion.gr/unistudent
https://eudoxus.gr/
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