
  

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ  ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   

(ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ)  

ΠΡΟΟΧΗ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΕΩ ΚΑΙ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 
 

Παρακαλοφνται οι επιτυχόντεσ που ολοκλιρωςαν τθ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ 
εγγραφισ μζςω τθσ εφαρμογισ του Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 
να προςζλκουν από 4 Οκτωβρίου ζωσ και 8 Οκτωβρίου 2019, ςτο Αμφικζατρο άκθ 
Καράγιωργα ΙΙ (νζο κτίριο) 2οσ όροφοσ (θμικυκλικό κτίριο) του Παντείου Πανεπιςτθμίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτθμών, ςφμφωνα με τον κατωτζρω πίνακα και 
προςκομίηοντασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
 

 Δελτίο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου και φωτοτυπία αυτών  

 Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ θλεκτρονικισ εγγραφισ  

 1 φωτογραφία τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
υγκεκριμζνα, θ κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικών, κα γίνει ωσ ακολοφκωσ:  

4 Οκτωβρίου 2019 
Παραςκευι  

Από 9.00 π.μ. ζωσ & 
12.00 μ.μ.   

 
χολι Διεκνών  

πουδών  
Επικοινωνίασ και 

Πολιτιςμοφ 
 

7 Οκτωβρίου 2019 
Δευτζρα 

Από 9.00 π.μ. ζωσ & 
12.00 μ.μ.  

 
χολι Κοινωνικών  

Επιςτθμών  

8 Οκτωβρίου 2019 
Σρίτθ 

Από 9.00 π.μ. ζωσ & 
12.00 μ.μ 

 
χολι Πολιτικών 

Επιςτθμών 

χολι Επιςτθμών  
Οικονομίασ και  

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
Ανατρζξτε ςτισ 

ανακοινώςεισ ςτθν 
ιςτοςελίδα των 

τμθμάτων 

Σμιμα Διεκνών, 
Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών 

πουδών 

Σμιμα   
Κοινωνικισ  

Ανκρωπολογίασ  

Σμιμα Κοινωνικισ 
Πολιτικισ  

Σμιμα Οικονομικισ 
και Περιφερειακισ  

Ανάπτυξθσ 
Θα δεχκεί τα 

δικαιολογθτικά με 
θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Σμιμα  
Επικοινωνίασ,  

Μζςων και  
Πολιτιςμοφ  

Σμιμα Κοινωνιολογίασ  Σμιμα Πολιτικισ  
Επιςτιμθσ και 

Ιςτορίασ  

 

 Σμιμα  
Ψυχολογίασ  
Θα δεχκεί τα 

δικαιολογθτικά με 
θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

 Σμιμα Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ  

Θα δεχκεί τα 
δικαιολογθτικά με 

θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 



 

Σε περίπτωςθ που κακίςταται αδφνατθ θ αυτοπρόςωπθ παρουςία του φοιτθτι ςτθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ, και μόνο για εξαιρετικοφσ λόγουσ, κα πρζπει να προςκομιςτεί 

επίςθμθ εξουςιοδότθςθ μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι να ςταλοφν όλα τα 

δικαιολογθτικά ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι. Τζλοσ ςε περίπτωςθ που δεν 

δφναται να εξουςιοδοτθκεί κάποιο άτομο, ο φοιτθτισ κα πρζπει να απευκυνκεί ςτο ΚΕΠ 

του τόπου κατοικίασ του, υποβάλλοντασ κεωρθμζνθ (για τθν γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ 

του) αίτθςθ προσ τθ Γραμματεία του Τμιματόσ του.  

 

ΣΜΗΜΑ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ  ΦΟΙΣΗΣΕ 

Ενθμερώνονται οι Πρωτοετείσ Φοιτθτζσ του Παντείου Πανεπιςτθμίου, ότι με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ ςτο Πανεπιςτιμιο, ζχουν τθ δυνατότθτα να προςζλκουν 

ςτο Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ – Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Φοιτθτών, προκειμζνου να 

εξυπθρετθκοφν ωσ προσ τα παρακάτω: 

• Βεβαίωςθ ςπουδών για κάκε χριςθ 

• Βεβαίωςθ εγγραφισ  

•Βεβαίωςθ ςπουδών για τθν οικονομικι εφορία 

• Πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ 

• Αίτθςθ για Δωρεάν ςίτιςθ ςτο φοιτθτικό εςτιατόριο του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου. 

(πλθροφορίεσ και ζντυπα ςτο site  του Πανεπιςτθμίου 

www.panteion.gr"ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ–ίτιςθ’’ ) 

 

• Αίτθςθ για Δωρεάν ςτζγαςθ ςε ςυνεργαηόμενεσ Εςτίεσ άλλων Πανεπιςτθμίων  

(πλθροφορίεσ και ζντυπα ςτο site  του Πανεπιςτθμίου 

www.panteion.gr"ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - τζγαςθ’’) 

 

• Κατάκεςθ πτυχίου ξζνθσ γλώςςασ επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από  τθν αρχι   

που  ζχει εκδώςει τον τίτλο ι από   δικθγόρο. 

(πλθροφορίεσ  ςτο site  του Πανεπιςτθμίου 

www.panteion.gr‘’ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ -Ξζνεσ γλώςςεσ’’) 

 

Στο Τμήμα Φοιτητικήσ Μζριμνασ παρζχονται πληροφορίεσ, ςχετικά με την υγειονομική  

Περίθαλψη,  το Στεγαςτικό επίδομα, την Ευρωπαϊκή κάρτα αςφάλιςησ και γενικζσ 

πληροφορίεσ ςχετικά με τη φοίτηςη ςασ.  

 

Ϊρεσ Λειτουργίασ κακθμερινά από 08:30 ζωσ 14:30 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

      Από την Πρυτανεία 
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