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∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης (http://paso.minedu.gov.gr) 
Είσοδος στο σύστηµα και συµπλήρωση ατοµικών στοιχείων 
 
1. Φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών 
 Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδηµαϊκής ταυτότητας 
από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - 
password) που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εγγεγραµµένους φοιτητές από το Τµήµα µας και 
χρησιµοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τµήµατος.  
 Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος, θα ενηµερωθούν µε ιδιαίτερη ανακοίνωση του site 
του Τµήµατος (www.topa.gr) και το κεντρικό site του Πανεπιστηµίου (www.panteion.gr), 
για να παραλάβουν τους σχετικούς κωδικούς.  
 Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε 
άλλα προβλήµατα πρόσβασης, µπορεί να απευθύνεται στη Γραµµατεία του Τµήµατός Ο.Π.Α.  
 Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστηµα ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
στοιχείων του.  
 Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος, προκειµένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να 
συµπληρώσει τα υπόλοιπα ατοµικά στοιχεία που θα του ζητηθούν. 
 
2. Φοιτητές δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών 
Οι φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών δε θα συνδέονται στο σύστηµα µε χρήση των 
κωδικών τους, αλλά θα συµπληρώνουν οι ίδιοι τα ατοµικά στοιχεία που θα τους ζητούνται. Kάθε δήλωση 
του φοιτητή στο πρόγραµµα επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά την έννοια και µε τις συνέπειες του 
ν.1599/1986, συνεπώς οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε τα στοιχεία που 
εισάγουν να είναι αληθή και επίκαιρα. 
Υποβολή Αίτησης και παραλαβή Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας 
Προτού ο φοιτητής προβεί στην υποβολή της αίτησής του θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσει και να 
αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράµµατος. 
 Οι φοιτητές δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, οι οποίοι είχαν δηµιουργήσει λογαριασµό στο 
πληροφοριακό σύστηµα κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος για την Απόκτηση ∆ελτίου Ειδικού 
Εισιτηρίου, δε θα εγγράφονται εκ νέου, αλλά θα εισέρχονται στο σύστηµα µε τα ίδια στοιχεία εισόδου 
(Όνοµα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) που είχαν επιλέξει κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. Στη 
συνέχεια, θα βλέπουν τα στοιχεία τους προσυµπληρωµένα, βάσει της περυσινής αίτησης που είχαν 
υποβάλει, τα οποία θα µπορούν να επεξεργάζονται πριν την υποβολή της νέας αίτησης. 
 Φοιτητές που κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος δεν είχαν υποβάλει αίτηση θα πρέπει αρχικά 
να εισάγουν τα ατοµικά και ακαδηµαϊκά στοιχεία που θα τους ζητηθούν και έπειτα να ακολουθήσουν, όπως 
και οι υπόλοιποι φοιτητές, τα εξής βήµατα: 

1. Μεταφόρτωση αρχείου µε την προσωπική φωτογραφία του φοιτητή. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί 
τους παρακάτω κανόνες: 
� Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels 
� Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg 
� Το µέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB 

H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωµη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς 
µόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή. Η φωτογραφία αυτή θα εκτυπωθεί από τον ανάδοχο του έργου 
στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα του φοιτητή. Οι φοιτητές που είχαν ανεβάσει φωτογραφία κατά την αίτηση 
της προηγούµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ίδια ή να επιλέξουν 
διαφορετική. 

2. Επιλογή του σηµείου παράδοσης της ακαδηµαϊκής ταυτότητας. Σηµεία παράδοσης θα υπάρχουν σε όλες τις 
πόλεις της Ελλάδας στις οποίες υφίσταται τµήµα Α.Ε.Ι.. 

3. Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής θα περιµένει 
το σχετικό έλεγχό της από τη Γραµµατεία του Τµήµατός του και την τελική έγκριση. 

4. Ειδοποίηση του δικαιούχου φοιτητή µε sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασµό στο 
πληροφοριακό σύστηµα για την άφιξη της ακαδηµαϊκής ταυτότητας στο σηµείο παράδοσης που έχει 
επιλέξει, µόλις αυτή γίνει διαθέσιµη. 



5. Παραλαβή της ακαδηµαϊκής ταυτότητας. Ο φοιτητής κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης θα µεταβαίνει 
αυτοπροσώπως στο σηµείο παράδοσης και θα παραλαµβάνει την ακαδηµαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας 
την αστυνοµική του ταυτότητα και αναφέροντας τον µοναδικό αριθµό της αίτησής του, τον οποίο θα έχει 
λάβει µε sms και e-mail. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η 
σχετική νόµιµη εξουσιοδότηση. 
 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας της ακαδηµαϊκής ταυτότητας από το φοιτητή, η αίτηση 
επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος. Μετά την ως άνω 
έγκριση η διαδικασία επαναλαµβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. 
 
 Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των 
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας 
ακαδηµαϊκήςταυτότητας. 
 
 Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά µηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι 
πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, 
και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).  
 Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σηµείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά 
την υποβολή της αίτησης του, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 
 
 Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώµατος του 
Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η 
κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. 
 Επιπλέον, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη µία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε 
φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυµεί 
να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην 
Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας τα 
σχετικά µε τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό 
Σύστηµα. 
Αιτήσεις για Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της 
χώρας. Ωστόσο, ισχύ και ∆ελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόµενες από την 
ισχύουσα νοµοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν µόνο οι Ακαδηµαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.:  
α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξηµένα κατά δύο 
(2)έτη.  
β) µερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη 
από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. 
γ) δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η 
φοίτησή τους σύµφωνα µε το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραµµα δεύτερου κύκλου σπουδών. 
δ) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την 
ηµεροµηνία εγγραφής τους.  
ε) κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ηµεδαπό ΑΕΙ στα 
πλαίσια του προγράµµατος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η 
φοίτησή τους στο ηµεδαπό ΑΕΙ. 
 Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόµατα παύση του 
δικαιώµατος κατοχής της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
επιστρέφεται στη Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος.  
 Οι φοιτητές θα µπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδηµαϊκής 
ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο 
σηµείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη 
Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος. 
 Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα θα παραµένει στο σηµείο παράδοσης για δύο µήνες από την ηµέρα της 
εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν 
προσέλθει για την παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο µηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. 
 Εάν ο φοιτητής επιθυµεί να παραλάβει την ακαδηµαϊκή ταυτότητα µετά το πέρας των δύο 
µηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή. 
 

Από τη Γραµµατεία του Τ.Ο.Π.Α. 


