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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Ενημερώνουμε  τους πρωτοετείς φοιτητές ότι θα πρέπει με τον Αριθμό Μητρώου (A.M.) που θα 
λάβουν κατά την πιστοποίηση της εγγραφής τους, να κάνουν & την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα https://uregister.panteion.gr/ προκειμένου να αποκτήσουν τους κωδικούς τους. Οι 
κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και θα χρησιμοποιούνται: 
1. Για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στον ιστότοπο:  
    https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 
2. Για δηλώσεις μαθημάτων (όταν και όποτε χρονικά ορίζει η Γραμματεία του Τμήματος, αυστηρά 
και μόνον σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του Παν/μίου) στον 
ιστότοπο: https://foit.panteion.gr/declare/  
3. Για δηλώσεις συγγραμμάτων στον ιστότοπο: (όταν και όποτε ορίζει η ανακοίνωση ότι λειτουργεί 
η πλατφόρμα δηλώσεων συγγραμμάτων στον Εύδοξο).  http://eudoxus.gr/ 
4. Για ενημέρωση της φοιτητικής μερίδας του εκάστοτε φοιτητή (αναλυτική βαθμολογία, 
ενημέρωση αποτελεσμάτων), πλατφόρμα e-class. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Η δήλωση συγγραμμάτων δεν  προϋποθέτει και ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων. Είναι 
ξεχωριστές διαδικασίες, συχνά γίνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, για τα οποία δεν 
δίνονται παρατάσεις. 
2. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα ως ειδικές κατηγορίες (ειδικές παθήσεις, αλλοδαποί- 
αλλογενείς κ.λ.π.) έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την από τη ξένη γλώσσα υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις (βλ. σχετικά  https://cmc.panteion.gr/index.php/communication-media-and-culture-
studies/undergrad-studies/2020-09-10-11-39-48).    
3. Η Γραμματεία δέχεται το κοινό κάθε Τρίτη 10.00-13.00 και για τις υπόλοιπες ημέρες λειτουργεί 
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών. 
4.  Οι  φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται από την Ιστοσελίδα του Τμήματος, για τα 
προγράμματα διδασκαλίας, εξετάσεων, αναβολές μαθημάτων, ανακοινώσεις δηλώσεων, 
υποτροφίες κ.λ.π. 
5. Για αιτήματα ή απορίες τους οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το e-mail του 
Τμήματος emme@panteion.gr. 
6. Για οποιουδήποτε είδους εξυπηρέτηση φοιτητή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση 
από τον ίδιο τον φοιτητή. 

 
Έναρξη μαθημάτων 12 Οκτωβρίου 2020 

 
                                                                                                                    Καλή ακαδημαϊκή χρονιά! 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
 
 
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, 176 71 ΑΘΗΝΑ  -   136, SYNGROU AVENUE, ATHENS 176 71, GRECE  
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