ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Π.Α. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ Π.Ο.Α. ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα μας, προερχόμενοι από το
Τμήμα Π.Ο.Α. Στερεάς Ελλάδας ότι οι κωδικοί για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (επανεκτύπωση
Ακαδ. Ταυτότητας, Δηλώσεις μαθημάτων, επιλογή συγγραμμάτων......) είναι διαθέσιμοι.
Μπορείτε να τους προμηθευτείτε αποκλειστικά και μόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος:
1. κάθε Τρίτη 10.00-13.00 έχοντας μαζί το παλιό Φοιτ. Βιβλιάριο ή Ακαδ. Ταυτότητα του ΠΟΑ
2. στέλνοντας email (regioecon@panteion.gr) στο οποίο θα αναγράφετε τα στοιχεία σας
(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Μ.ΠΟΑ,& Αριθμό Ταυτότητας), ώστε να σας σταλούν
ηλεκτρονικά, οι κωδικοί πρόσβασης μόνο.
Για την επανέκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα χρειασθεί προηγουμένως να ακυρώσετε
την παλαιά ταυτότητα, ώστε να καταχωρηθούν τα νέα στοιχεία που έχετε στο Τμήμα του
Ο.Π.Α. του Παντείου Πανεπιστήμιου.
Η ακύρωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα γίνει, μετά από αίτησή σας στη Γραμματεία του
Τμήματος, κάθε Τρίτη 10:00-13:00, έχοντας μαζί σας την παλιά, για να την καταθέσετε μαζί
με την αίτησή σας.
3. Για την επανέκδοση της ακαδ. Ταυτότητας, αφού προηγουμένως έχετε παραλάβει τους
παραπάνω κωδικούς και σας έχει ακυρωθεί η παλαιά ακαδ. Ταυτότητα, απευθύνεσθε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα πρέπει να φυλάσσεται διότι ισχύει για όσα έτη υφίσταται η
φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).
Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος φοιτητικού εισιτηρίου, σύμφωνα με την υπ'
αριθ. Φ.5/114196/Β3/4-10-2012 (Β΄ 2234) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, στην ακαδημαϊκή ταυτότητα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος
φοιτητικού εισιτηρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η κάρτα επέχει θέσης μόνο απλής
φοιτητικής ταυτότητας.
Οι αιτήσεις των φοιτητών για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας εγκρίνονται ηλεκτρονικά από
τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβιβάζονται κατόπιν στον ανάδοχο, για την εκτύπωση και
διανομή τους στους δικαιούχους φοιτητές. Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι μία αίτηση
περιλαμβάνει ελλειπή ή ανακριβή στοιχεία επιστρέφει την αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις

προς τον φοιτητή, προκειμένου αυτός να την επανυποβάλει. Οι ταυτότητες παραλαμβάνονται
από το σημείο παράδοσης του αναδόχου που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης
γίνεται μόνο από την Γραμματεία, με τη συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης
βεβαίωσης απώλειας από Αστυνομική Αρχή.
Εφόσον διακόψει ή ολοκληρώσει τις σπουδές του, ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την
ακαδημαϊκή ταυτότητα στην Γραμματεία.
Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2013
Η Γραμματέας του Τμήματος
Β. ΘΛΙΒΙΤΗ

