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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι  επιτυχόντες  στο  ΠΜΣ  «Βιώσιμη  Ανάπτυξη»  καλούνται  από  τη  Δευτέρα  12  έως  την
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο  e-mail της Γραμματείας του
ΠΜΣ (hpsd.sec@hua.gr), τα εξής δικαιολογητικά:

 Αίτηση εγγραφής 
 Φωτοτυπία ταυτότητας
 Αντίγραφο πτυχίου
 Αναλυτική Βαθμολογία
 Φωτογραφία  τύπου  ταυτότητας  (Πρόσφατη  φωτογραφία  στην  οποία  θα  απεικονίζεται

ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή/φοιτήτριας)
 Απόδειξη κατάθεσης 1ης δόσης των τελών φοίτησης (600,00€) 

Τα τέλη φοίτησης θα πρέπει να καταβληθούν στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό: ΑΡ. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 053/003515-73, 
IBAN: GR 0301100530000005300351573 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΚΕ.  
Στην  απόδειξη  κατάθεσης  να  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμό  σας,  ως  αιτιολογία
κατάθεσης.

 Υπεύθυνη Δήλωση
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την παραλαβή των προσωπικών σας κωδικών
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που συνδέονται με τη φοιτητική σας ιδιότητα, θα
πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi, προς τη
Γραμματεία του ΠΜΣ, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το ακόλουθο αίτημα:

"επιθυμώ 
 την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο ΠΜΣ “Βιώσιμη Ανάπτυξη” 
 την αποστολή των προσωπικών μου κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου..........." 

στο σημείο αυτό θα σημειώσετε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε
να αποσταλούν οι κωδικοί σας.
Επισημαίνουμε  ότι,  στο  σύστημα  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  υπεύθυνης  δήλωσης,
εισέρχεστε με τα δικά σας στοιχεία διότι με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του
ατόμου που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση.

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70,  176 71  ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. :210- 9549107

https://dilosi.services.gov.gr/


Στην περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, όπου
θα  συμπληρώσετε  αντίστοιχα  μία  υπεύθυνη  δήλωση  και  θα  πιστοποιηθεί  το  γνήσιο  της
υπογραφής  σας.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  η  αποστολή  της  υπεύθυνης  δήλωσης  γίνεται
ταχυδρομικά στο ΠΜΣ “Βιώσιμη Ανάπτυξη” Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70,
Τ.Κ. 17676, Αθήνα.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

Τα μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν
εξ αποστάσεως. 

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες και
τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  προκειμένου  οι  φοιτητές/τριες  που  πληρούν  τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρθρ. 35 του Ν. 4485/2017 και στο ΦΕΚ 3387/10-08-2018
τΒ  για  απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  καταβολής  τελών  φοίτησης  (διδάκτρων)  να
υποβάλλουν σχετική αίτηση.  
Στους δικαιούχους απαλλαγής διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των διδάκτρων που
θα έχουν καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ
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