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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Α ί τ η σ η 
Δήλωση Υποψηφιότητας 

(Με όλες τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση) 
 
 
Αιτούµαι τη συµµετοχή µου στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. (Ισότιµο 
Master ή DEA)  
 
στην κατεύθυνση:  α) Κοινωνικός Αποκλεισµός και Ανθρώπινα Δικαιώµατα  [   ] 
            β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία                            [   ]
            γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία                                        [   ] 
 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.   Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν υποχρεωτικά 
µε την αίτησή τους τη σειρά προτίµησης των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ 
που επιθυµούν να ακολουθήσουν από το δεύτερο εξάµηνο και εξής.  Η 
ένταξη των επιτυχόντων φοιτητών και φοιτητριών στις τρεις κατευθύνσεις 
διενεργείται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ µε βάση την 
δηλωθείσα σειρά προτίµησης και τον βαθµό εισαγωγής των στο ΠΜΣ. 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 (µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

Επώνυµο : 

 

Όνοµα: 

 

Όνοµα Πατρός: 

 

Τόπος & Ηµεροµηνία Γέννησης: 
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Εθνικότητα:                                                     Αρ. Ταυτότητας: 

 

Οικογενειακή Κατάσταση:  

 

Διεύθυνση Κατοικίας:..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Επάγγελµα / Ιδιότητα 

 

Διεύθυνση 

Εργασίας:............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): 

 

Αριθµός τηλεφ. οικίας: ................................................................................................................. 

Αριθµός κινητού: ………. ……………………………………………………………………… 

Αριθµός τηλεφ. Γραφείου: 

............................................................................................................ 

Fax: .............................................................. ......................................................................................... 

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Να αναφερθούν όλοι οι Τίτλοι Σπουδών 
 

Α.Ε.Ι. / ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΣ 
ΑΠΟΦ/ΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

 

............................................

 

............................................................

 

........................

 

...................
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............................................

............................................

......................................... 

............................................................

............................................................

....................................................... 

........................

........................

........................ 

...................

...................

................... 

 
 

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ 

Να αναφερθούν οι Ξένες Γλώσσες που γνωρίζετε: 
        ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΣΤΕ 
        (Άριστα - καλά - µέτρια) 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΤΛΟΣ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ………………… 

ΓΑΛΛΙΚΗ..............................

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ........................ 

 

.............................................

.............................................

............................................. 

 

........................

........................

........................ 

 

...........................

...........................

........................... 

 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Συµπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τη πιο πρόσφατη επαγγελµατική σας 
δραστηριότητα 

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

.......................

.......................

.......................

....................... 

 

...........................

...........................

...........................

....................... 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 

................................

................................

................................

............................... 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
Αναφέρατε το λόγο που επιλέξατε να συµµετάσχετε στη διαδικασία για την 
εισαγωγή σας στο συγκεκριµένο Π.Μ.Σ. 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

(αναφέρατε έως δυο, εφόσον υπάρχουν) 
 

................................................................................................................................................................

............................ ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των γραπτών εξετάσεων, οι 
υποψήφιοι των οποίων τα ονόµατα αναφέρονται στην ανακοίνωση των 
επιτυχόντων υποχρεούνται εντός 5 εργάσιµων ηµερών (δεν θα δοθεί 
παράταση) να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα από δηµόσια αρχή): 
• Βιογραφικό σηµείωµα. 
• Αντίγραφα επιλεγµένων εργασιών (έως δυο, εφόσον υπάρχουν). 
• 2 φωτογραφίες µεγέθους ταυτότητας 
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• Προαιρετικά, δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η µία 
από µέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδηµαϊκή επίδοση του υποψηφίου. 
 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της 
προθεσµίας των πέντε (5) εργασίµων ηµερών,  ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται 
από τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα, 
κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1599/86/ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Δηλώνω, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι είµαι 
σε θέση να προσκοµίσω τα παραπάνω δικαιολογητικά, όταν µού ζητηθούν, 
εντός της προθεσµίας των 5 εργάσιµων ηµερών. 
 
Δηλώνω επίσης, ότι αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης του 
διαγωνισµού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του διέπουν τον Κανονισµό 
Σπουδών του ΠΜΣ. 
 
Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 
……………………………….του…………………… ΔΗΛΩΝΩ ότι έχοντας ενημερωθεί και εν 
πλήρη επίγνωση, παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των 
προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτησή μου και στα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά από το ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» σύμφωνα με την ως 
άνω ενημέρωση.  
  

 
                                                       

Ηµεροµηνία: ................................................. 
 
 

Υπογραφή: .................................................... 


