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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ eClass 
 
Α. Πρόσβαση στην πλατφόρμα  

 
1. Οι πρωτοετείς φοιτητές του πανεπιστημίου μπορούν να κάνουν εγγραφή στο eClass  

ως εξής: 

 
1.1. Στο σύνδεσμο https://openeclass.panteion.gr  

› ΕΙΣΟΔΟΣ › χρησιμοποιείτε τους κωδικούς UREGISTER 

 
›  ΠΡΟΣΟΧΗ:  στο προφίλ σας, το email αφορά την ιδρυματική σας 
διεύθυνση. Είναι απαραίτητο να την ενεργοποιήσετε ακολουθώντας τις 
σχετικές οδηγίες (https://noc.panteion.gr/ppt/150-login). 
Δεν μπορείτε να την αντικαταστήσετε με το προσωπικό σας email.  

 
 

1.2.  Για τα μαθήματα του Τμήματός σας: 

 
›  κάνετε εγγραφή στα μαθήματα που θα δηλώσετε › Εγγραφή σε Μάθημα 

›  στα ΚΛΕΙΣΤΑ μαθήματα του Τμήματός σας στέλνετε αίτημα, το οποίο θα 
αποδεχθεί ο διδάσκων 

 
1.2.1 Για τα μαθήματα άλλων Τμημάτων (ΜΕΤ) 

κάνετε εγγραφή με τον ίδιο τρόπο, όπως και στα μαθήματα του Τμήματός σας. 
 

2. Οι φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ 

 
Οι φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ είναι απαραίτητο να στείλουν αίτημα στο helpdesk του 
τμήματός τους με τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν. Θα τους 
αποσταλούν κωδικοί για την πρόσβασή τους στο eclass στο προσωπικό τους email. 

 
Για την πρόσβαση τους πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 
https://openeclass.panteion.gr -- Σύνδεση με Credentials – Προσωπικοί κωδικοί. 

 
 

3. Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο (μετεγγραφές, κλπ) μπορούν να παρακολουθούν τα 

μαθήματα τα οποία ο διδάσκων έχει Ανοικτή την Πρόσβαση. Για την 

παρακολούθηση όλων των μαθημάτων τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή 

τους και να αποκτήσουν  κωδικούς Uregister έτσι ώστε να μπορούν να εγγραφούν 

στο eClass. 

 
4. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα 

eClass, όταν αποκτήσουν τους κωδικούς Uregister. Έως τότε μπορούν να 
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ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για την παρακολούθηση των μαθημάτων 

τους.  

 
5. Οι φοιτητές με κωδικούς UREGISTER (δευτεροετείς, κλπ) μπορούν να κάνουν 

εγγραφή στα μαθήματα τα οποία θα δηλώσουν στις Δηλώσεις Μαθημάτων. 

 
 
 
Β. Ενημέρωση Φοιτητών 
 
Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά κυρίως μέσω: 

- Των ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες των τμημάτων τους  

- Των ανακοινώσεων των μαθημάτων στην πλατφόρμα του openeclass 

- Tων ανακοινώσεων σπουδών στην κεντρική σελίδα του Παντείου 

- Με την ανάρτηση της ανακοίνωσης θεωρείται ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση, και 

γι΄αυτό στην πλατφόρμα openeclass δε θα γίνεται χρήση της αποστολής των 

ανακοινώσεων στις διευθύνσεις των εγγεγραμμένων φοιτητών 

- Ενημερώνονται και ακολουθούν τις Οδηγίες του Διδάσκοντα που έχει αναρτήσει 

στο μάθημά του. 

 
Γ. Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Οι φοιτητές προτείνεται να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα OpeneClass με τα 
Προγράμματα περιήγησης Chrome και Firefox. 
 
Πιθανή ασυμβατότητα μπορεί να συμβεί με τα: Internet Explorer 11 και κάτω και με 
παλιά έκδοση του Microsoft Edge, Safari 
 
Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο 
στο https://docs.openeclass.org/el/student 
 
Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθύνεστε στο eclass@panteion.gr, και 
 
 
για τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών helpdesk-eclass.ps@panteion.gr  
για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών helpdesk-eclass.ss@panteion.gr 
για τη Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης helpdesks-
eclass.sepa@panteion.gr 
για τη Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού helpdesk-
eclass.iscc@panteion.gr 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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