
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

 H εγγραφή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως και την 

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 

στο email της γραμματείας secretariat.financeandbanking@aueb.gr 

Για την εγγραφή σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση: 

1. αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται - κατά 
προτίμηση σκαναρισμένη σε μορφή pdf) 

2. φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεων, όχι επικυρωμένη)  
3. φωτοτυπία αποδεικτικού καταβολής της 1ης δόσης Οκτωβρίου των διδάκτρων 

ύψους € 1.000. για όσους έχουν προχωρήσει στην κατάθεση μέχρι τις 14/10. Οι 
υπόλοιποι παρακαλούνται να προσκομίσουν το καταθετήριο μέχρι τις 31/10). O 
λογαριασμός διδάκτρων προγράμματος είναι ο εξής: Εθνική Τράπεζα: 110/480080-
04, IBAN: GR 0601101100000011048008004, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ELKE-OΠΑ) 

      (ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία να αναγράφεται ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμό σας.)  

Στην περίπτωση που η κατάθεση γίνεται με έμβασμα στην ΕΤΕ από άλλη τράπεζα, σαν 

δικαιούχος πρέπει να φαίνεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) και όχι π.χ. το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών ή ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 

Όσοι χρειαστείτε τιμολόγιο (σε περίπτωση που η τράπεζα/εταιρεία πληρώνει τα δίδακτρα 

σας), δείτε τις επισυναπτόμενες σχετικές οδηγίες. 

➢ Για την έκδοση του πάσο και της φοιτητικής σας ταυτότητας:  Θα πρέπει, εφόσον 

εγγραφείτε και πάρετε από εμάς τον ατομικό αριθμό μητρώου σας, να κάνετε 

ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο http://academicid.minedu.gov.gr/. Σε κάποιο σημείο 

της αίτησης θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ΤΜΗΜΑ, όπου θα πρέπει να επιλέξετε 

ΤΜΗΜΑ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 

 
➢ Οι βεβαιώσεις σπουδών θα μπορούν να εκδοθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εγγραφής και παραλάβετε τον Αριθμό Μητρώου σας. 
 

➢ Μετά την εγγραφή σας στο μεταπτυχιακό θα λάβετε email με οδηγίες για την 
εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΑ (email, e-class, e-grammateia, 
έκδοση φοιτητικού πάσο). 

 

Από τη Γραμματεία  

mailto:secretariat.financeandbanking@aueb.gr
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