
 

 

 
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Αθήνα, 01/06/2020 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
 

 

  Aνακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος, που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για τη 

λήψη πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2020,  

αν δεν μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία  

κάθε Τρίτη 10:00-13:00 

μπορούν να αποστείλουν: 

- ταχυδρομικώς σε φάκελο (με συστημένη αλληλογραφία) ή  

- με courier στη Γραμματεία του Τμήματος:  

Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Λεωφ. Συγγρού 136  

176 71 Καλλιθέα, Αττική  

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας:  

1. Αίτηση ορκωμοσίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα) 

2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα – πάσο 

σε περίπτωση απώλειας, θα πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση της απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.  

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  

4. Βεβαίωση παράδοσης υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου 

 χορηγείται από τη Βιβλιοθήκη με e-mail, αφού στείλετε e-mail με τα στοιχεία σας, Ονοματεπώνυμο και 

Αριθμό Μητρώου, στη Βιβλιοθήκη ζητώντας τη βεβαίωση αυτή, στη διεύθυνση: libp @ panteion .gr 

 5. Απλή Αναλυτική Βαθμολογία 

θα εκτυπωθεί από τη Γραμματεία 

 6. Βιβλιάριο σπουδών (για τους παλαιούς φοιτητές)  

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν σταλούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν μπορεί να προχωρήσει η 

ανακήρυξη των πτυχιούχων. 

 Σημειώνεται ότι θα πρέπει  να έχουν επιτυχή εξέταση στην Ξένη Γλώσσα ή αναγνώριση του 
πτυχίου τους από το Τμ. Ξένων Γλωσσών (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, ισόγειο Νέου Κτιρίου 
τηλ. 210 920-1141) και σε περίπτωση συμμετοχή με το Πρόγραμμα ERASMUS, να έχουν 
τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους.  
Οι φοιτητές που χρειάζονται Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, απλή ή με αναλυτική βαθμολογία (για 

χρήση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό), θα πρέπει να το αναφέρουν αιτιολογημένα στην αίτηση ορκωμοσίας, 

ώστε να τους σταλεί με e-mail.  

    Από τη Γραμματεία 
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