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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

________________________________  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
        Ορθή επανάληψη 

Αθήνα, 05/04/2021 
Δηλώσεις Μαθημάτων 

________________________________________________________________ 

Οι δηλώσεις μαθημάτων Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 
θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα https://foit.panteion.gr/declare  

Προθεσμία Δηλώσεων 

από 06/04/2021 έως 21/04/2021  (έως 24.00 μμ) 

Περιορισμοί - Διευκρινήσεις 

           
_____________________________________________________________________ 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω 
ανακοινώσεις προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις 

δηλώσεις τους. 

• Ολοι οι φοιτητές των ανωτέρω εξαμήνων υποχρεούνται να κάνουν δήλωση 
μαθημάτων προκειμένου να εξεταστούν στα μαθήματα. Δεν αρκεί η 
δήλωση στο e-class για να εξεταστούν στα μαθήματα. 

• Για την είσοδό σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων θα κάνετε 
χρήση των κωδικών ΕΥΔΟΞΟΥ και κατά την πρώτη είσοδό σας ΕΓΓΡΑΦΗ. 

• Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί, ώστε η 

διαδικασία να θεωρείται ολοκληρωμένη. Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί 

δεν θεωρείται έγκυρο και ο φοιτητής δεν μπορεί να εξεταστεί.  

• Πρέπει να δηλώνονται και τα μαθήματα που οφείλονται από προηγούμενα 

εξάμηνα. 

• Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 οι φοιτητές των Ε΄, ΣΤ, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων σπουδών του 
Τμήματος έχουν εφεξής τη δυνατότητα να δηλώνουν έως τρία Μαθήματα 
Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ) στο σύνολο των σπουδών τους για το πτυχίο, 
υποχρεωτικά ή επιλογής, από όλα τα διαθέσιμα μαθήματα των άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Τα επιπλέον αυτά μαθήματα θα 
συνυπολογίζονται με το βαθμό τους για τη λήψη του πτυχίου και θα είναι 
πέραν των απαιτούμενων πενήντα ένα (51) υποχρεωτικών και επιλογής 
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, θα λαμβάνουν δε 
τις διδακτικές μονάδες που έχουν καταχωρηθεί από το αντίστοιχο Τμήμα. 

https://foit.panteion.gr/declare
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Οι παράμετροι δηλώσεων για τα χειμερινά εξάμηνα έχουν ως εξής: 

Β΄ Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα 

Δ΄ Εξάμηνο 5 υποχρεωτικά μαθήματα + 1 μάθημα επιλογής και η δυνατότητα 

επιλογής ενός μαθήματος ελεύθερης επιλογής που δεν προσμετράται για τη 

λήψη του πτυχίου 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 4 υποχρεωτικά επιλογής + 2 επιλογής 

• Προσοχή! Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλώσεων μαθημάτων 
και προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), διότι τα 
συγγράμματα που θα λάβει ένας φοιτητής μέχρι το τέλος των σπουδών 
είναι συνολικά 51,  όσα και τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του 
πτυχίου (39 υποχρεωτικά και 12 επιλογής) . 

• Τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν αλλάζουν. 

• Το μάθημα του Β΄ Εξαμήνου «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» θα δηλώνεται 
μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

• Για τα μαθήματα υποχρεωτικά ή επιλογής που έχουν αλλάξει εξάμηνο στη 
θέση τους πρέπει να δηλωθούν ως πρωτοδήλωτα νέα μαθήματα 
υποχρεωτικά ή επιλογής προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με το 
σύνολο των μαθημάτων ανά εξάμηνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε περίπτωση μη Ανταπόκρισης Εφαρμογής Δηλώσεων Μαθημάτων με google 
chrome 

  
Αρχικά δοκιμάστε με άλλο browser edge ή mozilla 
 
Αν ο  mozilla δεν σου ανοίγει καν την εφαρμογή κάνε τα ακόλουθα: 
 
- Σε ένα νέο παράθυρο στο Mozilla Firefox, γράψτε στην μπάρα διευθύνσεων 
πάνω πάνω, about:config 
- Πατήστε το κουμπί  'Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια' 
- Στην μπάρα αναζήτησης που σας βγάζει γράψτε ή αντιγράψτε την λέξη  ΤLS 
- Από την λίστα που σας βγάζει, πηγαίνετε κάτω στην γραμμή που 
λέει:         security.tls.version.min 
- Αν η τιμή που υπάρχει δεξιά δεν είναι 1, τότε πατήστε στο τέλος της ίδιας 
γραμμής το τετράγωνο μικρό κουμπί για επεξεργασία, αλλάξτε την τιμή σε 1 και 
μετά πατήστε πάλι το ίδιο κουμπάκι για αποθήκευση. 'Όλη η γραμμή τότε θα 
πρέπει να είναι bold, δηλαδή με έντονα μαύρα γράμματα. 
 

Από τη Γραμματεία 


