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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών ότι οι δηλώσεις μαθημάτων  ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021 των φοιτητών του 8ου εξαμήνου, θα γίνονται ηλεκτρονικά. Έναρξη 
δηλώσεων εαρινού εξαμήνου  από 05/04/2021 έως και 10/05/2021. Οι 
φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν και τα οφειλόμενα προηγούμενων 
εξαμήνων, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΝ. Όσοι είχαν κενό στη φοίτησή τους (δηλαδή έχασαν 
δήλωση προηγούμενου εξαμήνου), και ανοίγουν δέσμη, θα πρέπει να 
ενημερώσουν τη γραμματεία, κατά το χρονικό διάστημα από 05/04/21 έως 
και 01/05/2021, ώστε να καλυφθεί το κενό τους με αποστολή e-mail στο 
diloseis_deps@panteion.gr, με τα πλήρη στοιχεία τους ονοματεπώνυμο 
φοιτητή, αριθμό μητρώου και τους κωδικούς των μαθημάτων επιλογής που 
θέλουν να τους δηλώσουμε, από τη γραμματεία. Όσοι πάλι φοιτητές του 8ου 
δεν ανοίγουν δέσμη και έχουν κενό φοίτησης προηγούμενων εξαμήνων, 
μπορούν μόνοι τους να το συμπληρώσουν.  
 
Για την κατηγορία των φοιτητών που θα επιλέξουν να ανοίξουν τη δέσμη 
«Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» και δεν μπορούν να προβούν σε 
ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων τους θα κάνουν τη δήλωση των 
μαθημάτων τους με αποστολή e-mail diloseis_deps@panteion.gr κατά το 
χρονικό διάστημα από 05/04/21 έως και 01/05/2021 με τα πλήρη στοιχεία 
τους (Ονοματεπώνυμο φοιτητή, αριθμό μητρώου και κωδικοί μαθημάτων) 
που θέλουν να τους δηλώσουμε, από τη γραμματεία. 
 
Για επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της δήλωσης από τη γραμματεία, θα πρέπει μέσα σε 
διάστημα 3-5 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής του e-mail, οι φοιτητές να 
ελέγχουν τη φοιτητική τους μερίδα και να βλέπουν δηλωμένα τα μαθήματα που 
ζήτησαν. 
 
Όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα να επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για τις δηλώσεις του τμήματος diloseis_deps@panteion.gr εντός 
της προθεσμίας, ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.  
 
Παράταση στις δηλώσεις δεν θα δοθεί και όσοι από τους φοιτητές δεν 
προβούν εντός της προθεσμίας να ολοκληρώσουν, να οριστικοποιήσουν 
και να εκτυπώσουν τη δήλωσή τους, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στις εξετάσεις του Ιουνίου 2021 αλλά ούτε και στις εξετάσεις του 
Σεπτεμβρίου 2021 για τα  μαθήματα εαρινού εξαμήνου και στην 
περίπτωση που λάβουν μέρος στις εξετάσεις εκτός καταλόγου ο βαθμός 
τους δεν πρόκειται να αναγνωριστεί.(ν. 4009/2011 άρθρο 33§2). 
Σημείωση: Οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις 
τους νέους κωδικούς που δημιούργησαν μέσω uregister. 
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