ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
1. Έχοντας ολοκληρώσει την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας μέσω του Υπουργείου Παιδείας και προκειμένου να
έχετε πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καλείσθε να καταθέσετε αντίγραφο
της αστυνομικής σας ταυτότητας έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου
❖ μέσω e-mail στο topa@panteion.gr (αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ότι είστε
πρωτοετής φοιτητής/τρια)
❖ με συστημένη επιστολή (ταχυδρομείο) ή μέσω courier ,
(Διεύθυνση Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λ.
Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα)
❖ ή εάν επιθυμείτε αυτοπροσώπως Τρίτη 10.00-13.00 στη Γραμματεία
Δεν είναι απαραίτητη η προσέλευσή σας στο Πανεπιστήμιο μόνο για αυτή τη
διαδικασία.
2. Η ταυτοποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών
εγγραφών και την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ στο Πανεπιστήμιο των καταλόγων εγγεγραμμένων
πρωτοετών.
3. Στη συνέχεια θα σας γνωστοποιηθεί ο Αριθμός Μητρώου του Τμήματος, ο οποίος θα αποτελεί και
τμήμα του Ονόματος Χρήστη.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για σίτιση/ή και στέγαση θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
4. Μετά τη γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου σας, θα μπορείτε να λάβετε Βεβαίωση Σπουδών: Για
την παραλαβή της μπορείτε, με την αστυνομική/ή ακαδημαϊκή ταυτότητα:
1. Να περάσετε από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Τρίτη 10.00-13.00
2. Να περάσετε από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, καθημερινά 09.00-14.00
3. Να ζητήσετε να σας σταλεί ηλεκτρονικά, στέλνοντας σχετικό μήνυμα/αίτημα στο email της
Γραμματείας, επισυνάπτοντας στο μήνυμά σας και το αντίγραφο της ταυτότητας σας για την
απαιτούμενη ταυτοποίηση.
5. Απαραίτητη επόμενη διαδικασία προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, είναι
η έκδοση Κωδικού μέσω της εφαρμογής https://uregister.panteion.gr/ σύμφωνα με τις Οδηγίες
6. Με τη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού που θα έχετε επιλέξει, θα μπορείτε να
προχωρήσετε πλέον σε :
❖ Έκδοση Ταυτότητας/Πάσο μέσω της εφαρμογής http://academicid.minedu.gov.gr/
❖ Δηλώσεις μαθημάτων - Επιλογή συγγραμμάτων (ιστοσελίδα)
❖ Φοιτητική σας Μερίδα για αποτελέσματα εξετάσεων (εφαρμογή)
Η έναρξη της Διδασκαλίας των μαθημάτων έχει οριστεί από τη Σύγκλητο για τις 7 Οκτωβρίου 2019,
σύμφωνα με Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Συνεχής ροή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα του Τμήματος
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση, μπορείτε να στέλνετε σχετικό μήνυμα στο email της Γραμματείας.
Ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για τους πρωτοετείς φοιτητές.
Από τη Γραμματεία

