
                  Τμήμα Ψυχολογίας 

                     Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
1. Σύνδεση στην τοποθεσία:  https://foit.panteion.gr/declare  

2. Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία 
 (όσοι δεν έχετε τους κωδικούς, καλείσθε να επικοινωνήσετε αποκλειστικά και μόνο με τη Γραμματεία 

του Τμήματος μέσω email : psych@panteion.gr αναγράφοντας τα στοιχεία σας)  

3. Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

4. Δίνετε ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ φοιτητή (06…..........) 

5. Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη αυτή φαίνονται οι παράμετροι δήλωσης) 

6. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

7. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε στις 
εξεταστικές περιόδους του έτους (Υποχρεωτικά – Επιλογής ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ) 

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, 
!!!!!!!!η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

 
Οφειλόμενο (για τα εξάμηνα Γ΄ και άνω) + Προσθ.  

!!!!!!!Δεν γίνεται αυτόματη μεταφορά των μαθημάτων που έχουν δηλωθεί 
σε προηγούμενη δήλωση 

Υποχρεωτικό + Προσθ. 
Υποχρεωτικό Επιλογής + Προσθ. 

  Μην ξεχάσετε να Επιλέξετε ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  

 Μην ξεχάσετε να Κάνετε ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ ή να τη σώσετε ως Pdf στον Υπολογιστή σας.  

Η εκτύπωση της δήλωσης είναι το μόνο που σας κατοχυρώνει σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
του συστήματος, ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η πραγματοποίησή της – Εάν δεν έχετε 
δυνατότητα εκτύπωσης, μπορείτε να προσέλθετε στη Γραμματεία για την εκτύπωσή της 

 Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα για τα οποία θα δηλώσετε συγγράμματα.  
Σε αντίθετη περίπτωση θα σας ζητηθούν πίσω τα βιβλία των μαθημάτων που δεν θα έχουν δηλωθεί. 

 Μην ξεχάσετε να δηλώσετε την Πτυχιακή Εργασία ή/και την Πρακτική Άσκηση  
ακόμα και αν είναι τα μοναδικά μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου 

 Μπορείτε να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε τροποποίηση στη δήλωσή σας, μέχρι και την τελευταία 
ημέρα των δηλώσεων. 

 Η ξένη γλώσσα, αν και προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου, δε δηλώνεται από το σύστημα σε αυτήν 
την εφαρμογή.  

Πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε : 
Ή να μας στείλετε σχετικό email στη διεύθυνση psych@panteion.gr  
Ή να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Τρίτη 10.00-13.00 

 
Για περισσότερες οδηγίες δείτε και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης 
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