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Ενημερώνονται οι εισακτέοι φοιτητές του 4ου Κύκλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. ότι οι εγγραφές 
θα πραγματοποιούνται:
-  ηλεκτρονικά (μέσω  αποστολής  email)  στη  Γραμματεία  και  συγκεκριμένα  στο  email
ekpolsec@hua.gr μέχρι και τις 09/03/2022.
-  δια  ζώσης,  στη  Γραμματεία  (Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο,  Κεντρικό  Κτήριο,  1ος όροφος,
Γραμματεία  Π.Μ.Σ.  «Εκπαίδευση  και  Πολιτισμός»,  κατόπιν  προσυνεννόησης  -ραντεβού-
μέσω επικοινωνίας με email στο ekpolsec@hua.gr, ώστε να υπάρξει αποφυγή συνωστισμού
και πάντα τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της διασποράς του  COVID-19,
όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες ΚΥΑ (τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας
και επίδειξη  όλων των απαραίτητων σε ισχύ δικαιολογητικών για προσέλευση σε Δημόσια
Υπηρεσία στην είσοδο του Πανεπιστημίου), μέχρι και τις 09/03/2022 και ώρες 11.00-15.00. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής Εγγραφής προς επισύναψη ΣΕ ΕΝΑ email

 Έγχρωμο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε μορφή pdf (στην ίδια σελίδα θα
πρέπει να είναι και οι δύο όψεις της αστυνομικής ταυτότητας). Εάν κάποιος επιτυχών/ούσα
έχει άλλου τύπου ταυτότητα πχ στρατιωτική τότε ισχύει το ίδιο.
• Μία (1) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (διαστάσεις στο μέγεθος και
στην ευκρίνεια του προσώπου που αντιστοιχούν σε «τύπου ταυτότητας»)
• Υπογεγραμμένη Αίτηση εγγραφής σε μορφή pdf, το δείγμα της οποίας επισυνάπτεται
• Απόδειξη καταβολής Α’ δόσης διδάκτρων Α’ εξαμήνου φοίτησης. Παρακαλούμε θερμά
κρατήστε την πρωτότυπη απόδειξη καταβολής στο αρχείο σας και στείλτε αντίγραφο στη
Γραμματεία, σε μορφή pdf.
• Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών μέσω του
gov.gr  (υπάρχουν  αναλυτικές  οδηγίες  μέσα  στην  πλατφόρμα  gov.gr  του  Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης). Σε περίπτωση που ο επιτυχών
είναι  κάτοχος  ψηφιακής  υπογραφής  τύπου Α  ή  Β,  υπογράφει  την  ΥΔ  με  αυτή  και  δεν
απαιτείται η διαδικασία μέσω του gov.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Δια Ζώσης Εγγραφής 
 Έγχρωμο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (στην ίδια σελίδα θα πρέπει να είναι
και  οι  δύο όψεις της αστυνομικής ταυτότητας).  Εάν κάποιος επιτυχών/ούσα έχει  άλλου
τύπου ταυτότητα πχ στρατιωτική τότε ισχύει το ίδιο.
 Μία (1) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (διαστάσεις στο μέγεθος και
στην ευκρίνεια του προσώπου που αντιστοιχούν σε «τύπου ταυτότητας»)
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 Πρωτότυπα Υπογεγραμμένη Αίτηση εγγραφής, το δείγμα της οποίας επισυνάπτεται
 Πρωτότυπη  Απόδειξη  καταβολής  Α’  δόσης  διδάκτρων  Α’  εξαμήνου  φοίτησης.
Παρακαλούμε θερμά κρατήστε ένα αντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο αρχείο σας. 

Ποσό πληρωμής Α’ δόσης διδάκτρων Α’ εξαμήνου: 437,5 ευρώ
Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Αριθμός Λογαριασμού: 053/00585808
Όνομα Δικαιούχου Λογαριασμού: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΕΛΚΕ
ΙΒΑΝ (για επιλογή ηλεκτρονικής κατάθεσης): GR5801100530000005300585808

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ  ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Α’  ΔΟΣΗΣ,  στο  πεδίο
“ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ”,  ακόμα  και  αν  εκτελέσει  την  καταβολή  άλλο  πρόσωπο  πχ  γονέας,
σύζυγος, έτερα πρόσωπα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 14-03-2022
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων θα αποσταλεί μέσω email ή δια ζώσης στους
εισακτέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με την εγγραφή τους. 

Γραμμματεία Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
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