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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών
ακαδημαϊκού έτους 2022-23
Οι εγγραφές των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Οικονομία» του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθούν:
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022
Δικαιολογητικά Εγγραφής
Για την πραγματοποίηση της εγγραφής του/της, κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να υποβάλλει στη
Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)

2.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών από προπτυχιακές και, εφόσον υπάρχουν, μεταπτυχιακές
σπουδές. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμα η ορκωμοσία σας, θα πρέπει να κατατεθεί
βεβαίωση περάτωσης και στο άμεσο μέλλον να κατατεθεί το πτυχίο.
3. Αντίγραφο τελικών αναλυτικών βαθμολογιών από όλες τις σπουδές.
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Το δίπλωμα πρέπει να είναι επικυρωμένο από την
αρχή έκδοσής του ή από δικηγόρο (δεν επικυρώνεται από ελληνική δημόσια αρχή).
6. Συστατικές επιστολές σε πρωτότυπη μορφή (μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλθεί
απευθείας από τους συντάκτες τους στη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
7. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
9. Δε χρειάζεται να κατατεθούν επιπλέον έγγραφα που είχαν κατατεθεί κατά τη διαδικασία
επιλογής (βεβαιώσεις σεμιναρίων, διπλώματα ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, κ.α.)
10. Αντίγραφο καταθετηρίου ποσού ύψους χιλίων διακοσίων (1.200€) ευρώ, που αντιστοιχεί στα
τέλη φοίτησης του Α΄ εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ*. Η κατάθεση των διδάκτρων θα πρέπει να
γίνει στα κάτωθι στοιχεία:
Τραπεζικός Λογαριασμός για κατάθεση χρημάτων σε ΕΥΡΩ
Όνομα: Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ)
Tράπεζα: ALPHA BANK
Aριθμός Λογ/σμού: 802002001000227
ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227
Swift/BIC: CRBAGRAA
Παρακαλούμε όπως αναγράφεται στην αιτιολογία τον κωδικό 15854 και το όνομα του καταθέτη. Ο
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών θα εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των
τελών φοίτησης. Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου, παρακαλούμε να το
αναφέρει στη γραμματεία.
* Εγγεγραμμένοι/νες φοιτητές/τριες του Προγράμματος δύναται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3689813, SITE: www.mscpoliticaleconomy-uoa.gr, E-MAIL: mscpolecon@econ.uoa.gr

πληρούν τις προϋποθέσεις αριστείας και τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 και την απόφαση αριθμ.
108990/Ζ1/16.9.2022 του ΥΠΠΕΘ. Επισυνάπτεται το ΦΕΚ διαπίστωσης εισοδηματικών κριτηρίων για
το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Οι επιτυχόντες/ούσες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις απαλλαγής
από τα τέλη φοίτησης, αντί καταθετηρίου, καλούνται να υποβάλλουν, εντός της ως άνω προθεσμίας
εγγραφών, αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (επισυνάπτεται), η οποία θα συνοδεύεται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και τον έλεγχο των αιτήσεων
ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων απαλλαγής τελών φοίτησης, ο οποίος εξαρτάται
και από τον αριθμό των φοιτητών που θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.
Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών εγγραφής
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγραφής είναι δυνατόν να κατατεθούν:
Α). Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
προγραμματισμένης συνάντησης.

εξουσιοδοτημένου

τρίτου

προσώπου,

κατόπιν

Β). Ταχυδρομικώς με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), με την
ένδειξη: [ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία», υπ’ όψιν κας. Σερίφη Χριστίνας]στη διεύθυνση: Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου 11, Τ.Κ. 10559, Αθήνα.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει στα έντυπα να βεβαιώνεται από Δημόσια
Αρχή το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο email που δήλωσαν στην Αίτηση Εγγραφής, τα εξής:
1.

Πιστοποιητικό Α’ Εγγραφής, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου. Το Πιστοποιητικό
αυτό βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (εφορία κ.λπ.)

2.
3.

Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Οδηγίες για την απόκτηση πανεπιστημιακού e-mail, μέσω του οποίου θα γίνεται αποκλειστικά
η ηλεκτρονική αλληλογραφία με τη Γραμματεία κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας στο
Πρόγραμμα.
Οδηγίες για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass
(https://eclass.uoa.gr) του ΕΚΠΑ, η οποία αποτελεί τη βασική υποδομή για την από απόσταση
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων,
επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, κλπ)

4.

Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2022-23
Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2022-2023 ξεκινά τη
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής
μαθημάτων. Για την καλύτερη προετοιμασία των νεοεισαχθέντων φοιτητών, το διάστημα από 3/10
έως 07/10/2022 θα πραγματοποιηθεί προαιρετικός κύκλος προπαρασκευαστικών σεμιναρίων σε
θέματα Μικροοικονομικής, με εισηγητή τον Καθηγητή κ. Νίκο Θεοχαράκη.
Στο συνημμένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις περιόδους διδασκαλίας,
εξετάσεων, καθώς και τις ημέρες διακοπών και αργιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ευχόμαστε σε όλους/όλες μία καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3689813, SITE: www.mscpoliticaleconomy-uoa.gr, E-MAIL: mscpolecon@econ.uoa.gr

