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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Εγγραφζσ νεοειςερχόμενων φοιτθτϊν/τριϊν  

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-21 
 

Οι εγγραφζσ των νεοειςερχόμενων φοιτθτϊν/τριϊν ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021 του 
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Πολιτικι Οικονομία» του Σμιματοσ Οικονομικϊν 
Επιςτθμϊν του ΕΚΠΑ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με το πρϊτο γράμμα του επωνύμου τουσ, ωσ 
ακολοφκωσ: 

Πζμπτθ, 8 Οκτωβρίου, 14:00-18:00 (Α ζωσ Μ) 

Παραςκευι, 9 Οκτωβρίου, 13:00-18:00 (Ν ζωσ Ω) 
 

Δικαιολογθτικά Εγγραφισ 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εγγραφισ του/τθσ, κάκε φοιτθτισ/τρια πρζπει να υποβάλλει ςτθ 
Γραμματεία του ΠΜ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1.  Αίτθςθ εγγραφισ (επιςυνάπτεται) 

2.  Αντίγραφο πτυχίου ανϊτατθσ ςχολισ. τθν περίπτωςθ που δεν ζχει γίνει ακόμα θ ορκωμοςία 
ςασ, κα πρζπει να κατατεκεί βεβαίωςθ περάτωςθσ και ςτο άμεςο μζλλον  να κατατεκεί το 
πτυχίο. 

3.  Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ (τελικι, που να ςυμπεριλαμβάνει όλα τα μακιματα και 
να αναφζρει το μζςο όρο/βακμό πτυχίου) 

4.  Βιογραφικό ςθμείωμα 
5.  Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Σο δίπλωμα πρζπει να είναι επικυρωμζνο από τθν 

αρχι ζκδοςισ του ι από δικθγόρο (δεν επικυρϊνεται από ελλθνικι δθμόςια αρχι). 
6.  υςτατικζσ επιςτολζσ ςε πρωτότυπθ μορφι (μόνο ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν αποςταλκεί 

απευκείασ από τουσ ςυντάκτεσ τουσ ςτθ Γραμματεία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
7.  Φωτοτυπία δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 
8. Μία (1) πρόςφατθ φωτογραφία (τφπου ταυτότθτασ) 
9. Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που δεν διεκδικοφν απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ οφείλουν να 

κατακζςουν αντίγραφο κατακετθρίου ποςοφ φψουσ χιλίων πενιντα (1.050€) ευρϊ, που 
αντιςτοιχεί ςτα τζλθ φοίτθςθσ του Αϋ εξαμινου ςπουδϊν του ΠΜ. Η κατάκεςθ των 
διδάκτρων κα πρζπει να γίνει ςτα κάτωκι ςτοιχεία:  

 

Σραπεηικόσ Λογαριαςμόσ για κατάκεςθ χρθμάτων ςε ΕΤΡΩ 
 Όνομα : Eιδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ) 
 Tράπεηα : ALPHA BANK 
 Aρικμόσ Λογ/ςμοφ : 802002001000227 
 ΙΒΑΝ : GR0301408020802002001000227 
 Swift/BIC : CRBAGRAA 
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Παρακαλοφμε όπωσ αναγράφεται ςτθν αιτιολογία τον κωδικό 15854 και το όνομα του/τθσ 
φοιτθτι/φοιτιτριασ. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κα εκδϊςει αποδείξεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν καταβολι των τελϊν φοίτθςθσ.  Όποιοσ/α φοιτθτισ/τρια επικυμεί τθν ζκδοςθ 
τιμολογίου, παρακαλοφμε να το αναφζρει ςτθ γραμματεία. 
 

θμ.1: Δε χρειάηεται να κατατεκοφν επιπλζον ζγγραφα που είχαν κατατεκεί κατά τθ διαδικαςία 
επιλογισ (βεβαιϊςεισ ςεμιναρίων, διπλϊματα ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ αγγλικισ, κ.α.) 

θμ.2: Οι επιτυχόντεσ/οφςεσ που ζχουν υποβάλει αίτθςθ απαλλαγισ από τα τζλθ φοίτθςθσ του 
ΠΜ, κατά τθν εγγραφι τουσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν τθν απόδειξθ καταβολισ των τελϊν 
φοίτθςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εγγραφϊν, ςε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, οι 
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ να ενθμερωκοφν για τθν καταβολι των τελϊν φοίτθςθσ.   

 
Σρόποι υποβολισ των δικαιολογθτικϊν εγγραφισ 

Η κατάκεςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν γίνεται: 
 

Α). Αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου τρίτου προςϊπου, ςτο Σμιμα Οικονομικϊν 
Επιςτθμϊν, Γρυπάρειο Μζγαρο, οφοκλζουσ 1 & Αριςτείδου 11, 4οσ όροφοσ, Γραφείο 407, 

Β). Σαχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με ταχυμεταφορικι εταιρεία (courier), με τθν 
ζνδειξθ: [ΠΜ «Πολιτικι Οικονομία», υπ’ όψθν κασ. ερίφθ Χριςτίνασ]ςτθ διεφκυνςθ: Σμιμα 
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Γρυπάρειο Μζγαρο, οφοκλζουσ 1 & Αριςτείδου 11, Σ.Κ. 10559, Ακινα.  

 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των εγγραφϊν 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ εκ μζρουσ τθσ Γραμματείασ, οι νεοειςαχκζντεσ κα λάβουν ςτο e-
mail που διλωςαν ςτθν Αίτθςθ Εγγραφισ, τα εξισ: 

1.  Πιςτοποιθτικό Α’ Εγγραφισ, ςτο οποίο κα αναγράφεται ο αρικμόσ μθτρϊου. Σο Πιςτοποιθτικό 
αυτό βεβαιϊνει ότι ο φοιτθτισ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Σμιμα, και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
ςε οποιαδιποτε δθμόςια υπθρεςία (εφορία κ.λπ.) 

2.  Οδθγίεσ υποβολισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ για τθν απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Σαυτότθτασ 
3.  Οδθγίεσ για τθν απόκτθςθ πανεπιςτθμιακοφ e-mail, μζςω του οποίου κα γίνεται αποκλειςτικά 

θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία με τθ Γραμματεία κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ ςασ ςτο 
Πρόγραμμα. 

4.  Οδθγίεσ για τθν εγγραφι ςασ ςτθν πλατφόρμα Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ eClass 
(https://eclass.uoa.gr) του ΕΚΠΑ, θ οποία αποτελεί τθ βαςικι υποδομι για τθν από απόςταςθ 
οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό των μακθμάτων, 
επικοινωνία εκπαιδευτι-εκπαιδευόμενου, κλπ) 

5.  Οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ατομικοφ ςτατιςτικοφ δελτίου φοιτθτι τθσ 
ΕΛΣΑΣ. 

6. Ζντυπο διλωςθσ μακθμάτων Α’ Εξαμινου 
 
Ζναρξθ διδαςκαλίασ μακθμάτων, Χειμερινό Εξάμθνο Ακαδ. Ζτουσ 2020-21 

Η διδαςκαλία των μακθμάτων του χειμερινοφ εξαμινου του ακαδ. ζτουσ 2020-2021 ξεκινά τθ 
Δευτζρα, 12 Οκτωβρίου 2020, ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ΑϋΕξαμινου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-21. Σροποποιιςεισ ςτισ αίκουςεσ ι ςτον τρόπο διδαςκαλίασ που 
ενδζχεται να υπάρξουν κα ανακοινωκοφν εγκαίρωσ.  

https://eclass.uoa.gr/

