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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Παράτασης του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη
Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» θα πραγματοποιηθούν από 26/09/2022
έως 07/10/2022.
Η σχετική κατάταξη έχει ήδη ανακοινωθεί και στο δικτυακό τόπο του ΠΜΣ, σε
σχετική ανακοίνωση στις Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού.
Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής σας όπως
συμπληρώσετε και αποστείλετε ηλεκτρονικά τα παρακάτω:
• Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
• 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αποστολή αρχείου .jpeg)
•

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (φροντίστε για την ικανοποιητική
ευκρίνεια του αρχείου)

• Αποδεικτικό κατάθεσης της α’ δόσης των διδάκτρων ύψους 400,00€
Κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής, τα Πεδία «Α.Μ.» και
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» αφήνονται ΚΕΝΑ και συμπληρώνονται
από τη Γραμματεία. Ο Αριθμός Δημοτολογίου αναγράφεται στο πίσω μέρος της
Αστυνομικής σας Ταυτότητας.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Αριθμός: 05300610853
ΙΒΑΝ: GR3001100530000005300610853
Όνομα Δικαιούχου: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΕΛΚΕ
Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Επισημαίνεται ότι κατά την κατάθεση των διδάκτρων θα πρέπει στην αιτιολόγηση
να αναγράφετε μόνο το ονοματεπώνυμο σας.
Λάβετε υπόψη ότι κατά την ηλεκτρονική πληρωμή από άλλη τράπεζα εκτός της
Εθνικής Τράπεζας, τα έξοδα μεταφοράς αφαιρούνται από το συνολικό ποσό ως
προμήθεια τραπεζικής συναλλαγής. Για αποφυγή αυτού, όταν κάνετε ηλεκτρονική
πληρωμή από άλλη τράπεζα, επιλέγετε: "Επιθυμώ να επιβαρυνθώ με τα έξοδα
μεταφοράς" ώστε η χρέωση να επιβαρύνει τον καταθέτη και όχι τον δικαιούχο.

Σύντομα θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ επιπλέον ανακοίνωση σχετικά
με τις ημερομηνίες υποβολής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου
οι φοιτητές / τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής διδάκτρων (όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία), να
υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Στους δικαιούχους απαλλαγής διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των
διδάκτρων που θα έχουν καταβληθεί κατά την εγγραφή τους.

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ

