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3ος Κύκλος Σπουδών
Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2020-2021
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Ημερομηνίες εγγραφής και καταβολής του ποσού των διδάκτρων:
3 -5 Νοεμβρίου 2020
Αποστολή δικαιολογητικών εγγραφής στο e-mail: plh-eggrafes@unipi.gr
με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, IOT ΚΑΙ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ)
Δικαιολογητικά:
1. Έντυπο εγγραφής (έχει αποσταλεί συνημμένο)
2. Άνοιγμα πελάτη (έχει αποσταλεί συνημμένο)
3. Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον δεν το έχετε προσκομίσει)
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (εφόσον δεν το έχετε προσκομίσει)
5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (βλ. διευκρινίσεις)
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από ΗΔΙΚΑ)
7. Φωτοτυπία αστυνομική ταυτότητας
8. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο που να
απεικονίζει ευκρινώς το πρόσωπο του φοιτητή)
9. Φωτοτυπία αποδεικτικού κατάθεσης των διδάκτρων
10. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. διευκρινίσεις)

2. Καταβολή Διδάκτρων
Σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση των διδάκτρων του Α΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ.
ανέρχεται στα 1.500,00 € και γίνεται με κατάθεση σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
στον αριθμό λογαριασμού:

Αριθμός Λογαριασμού 190/00526558
IBAN: GR68 0110 1900 0000 1900 0526 558
Δικαιούχος: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

1

Η εξόφληση θα επιβεβαιώνεται μόνο με την αναγραφή στο καταθετήριο του
ονοματεπώνυμου του φοιτητή. Η οριστική εγγραφή στο πρόγραμμα επικυρώνεται μετά την
εξόφληση των διδάκτρων.
Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει από συγγενικό πρόσωπο ή φορέα χρηματοδότησης,
στο όνομα του καταθέτη θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το όνομα του μεταπτυχιακού
φοιτητή που αφορά και όχι τα στοιχεία του τρίτου προσώπου που κάνει την κατάθεση.
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της Γραμματείας:
210.4142437, 210.4142067, 210.4142114.
Απαλλαγή Τελών Φοίτησης
Εφόσον θεωρείτε ότι εμπίπτετε στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4485/2017, καθώς και
στις προβλεπόμενες σε αυτό Υπουργικές Αποφάσεις 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ
3387/τ.Β΄/10.08.2018) και 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/τ.Β΄/03.07.2020), υποβάλετε σχετική
αίτηση (βλέπε συνημμένο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΨΠΟΛ»). Η αίτηση
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Υ.Α. 131758/Ζ1
δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 5 Νοεμβρίου 2020 στο e-mail
plh-eggrafes@unipi.gr.
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης απαλλαγής τελών φοίτησης, δεν απαιτείται η καταβολή
των διδάκτρων του Α΄ Εξαμήνου και επομένως δεν χρειάζεται να αποστείλετε το
δικαιολογητικό Νο.9.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Δικαιολογητικό 2 «Άνοιγμα πελάτη»
Το έγγραφο αυτό δίνεται στο λογιστήριο. Συμπληρώνετε μόνο τα πεδία που είναι
σημειωμένα με γκρι χρώμα.

Δικαιολογητικό 5 «Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας»
Ο τίτλος σπουδών για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, θα πρέπει να αποσταλεί
επικυρωμένος (όχι απλή φωτοτυπία).
Η επικύρωση γίνεται με δύο τρόπους:
1) Από την αρχή που έχει εκδοθεί ο τίτλος σπουδών π.χ Ελληνοαμερικάνικη Ένωση,
Βρετανικό συμβούλιο κλπ (επικυρώνετε ένα αντίγραφο και το στέλνετε ταχυδρομικά στη
διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Καραολή & Δημητρίου 80,
Τ.Κ. 18534, Πειραιάς).
2) Από δικηγόρο. Αυτό το επικυρωμένο αντίγραφο είναι αποδεκτό και σε απλή
φωτοτυπία (το σκανάρετε και το στέλνετε στο e-mail plh-eggrafes@unipi.gr).
Από τη διαδικασία επικύρωσης εξαιρείται το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας, το οποίο
είναι αποδεκτό και σε απλή φωτοτυπία (το σκανάρετε και το στέλνετε στο e-mail plheggrafes@unipi.gr).

Δικαιολογητικό 10 «Υπεύθυνη Δήλωση»
Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται με 2 τρόπους:
1H ΕΠΙΛΟΓΗ
Μέσω του www.gov.gr, με τους κωδικούς σας taxisnet και e-banking.
Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται μέσω του www.gov.gr, αντιγράφοντας το ακόλουθο κείμενο,
αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και το e-mail σας στο πεδίο 5 του ακόλουθου
κειμένου:
1) Έχω λάβει γνώση ότι με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ
2016/679 που τέθηκε σε εφαρμογή την 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο αυτό έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη
διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στο ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες
Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», του Τμήματος Πληροφορικής, το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους
επιτυχόντες. Επίσης κατά την προσέλευση των νεοεισερχομένων μεταπτυχιακών
φοιτητών, συλλέγει συμπληρωματικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα. Η τήρηση και η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων
πραγματοποιείται με στόχο την εγγραφή και στη συνέχεια την ακαδημαϊκή διαχείριση
των μεταπτυχιακών φοιτητών, την επικοινωνία με τους οικείους σε περιπτώσεις
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έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και την εξασφάλιση πρόσβασης τους σε παρεχόμενες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
2) Ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και παρέχω τη συγκατάθεση μου για την τήρηση και
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για όλους τους προαναφερόμενους
σκοπούς επεξεργασίας.
3) Τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που έχω προσκομίσει είναι ακριβή,
αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
4) Έχω λάβει γνώση, συμφωνώ και αποδέχομαι τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ
«Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
(ΦΕΚ 2621/τ.Β΄/05.07.2018, ΦΕΚ 3267/τ.Β’/17.09.2020)
5) Το e-mail ......................... ανήκει σε εμένα και σε αυτό επιθυμώ να γίνεται η όποια
αλληλογραφία απαιτείται και χρειάζεται.
6) Έχω λάβει γνώση για τα δίδακτρα του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και για τον τρόπο πληρωμής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο www.gov.gr, αποστέλλετε το αρχείο στο
e-mail plh-eggrafes@unipi.gr
Προσοχή!

Αποστέλλετε το αρχείο της Υπεύθυνης Δήλωσης, ακριβώς όπως το λάβατε από την
υπηρεσία www.gov.gr. Δεν χρειάζεται να το εκτυπώσετε και να το υπογράψετε. Έχει
ήδη πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή και η υπογραφή του από εσάς εκ των
υστέρων, αλλοιώνει το έγγραφο.
2Η ΕΠΙΛΟΓΗ
Με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής σας σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε
Αστυνομικό Τμήμα
1) Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στο συνημμένο αρχείο «ΠΜΣ ΨΠΟΛ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΠΠ» (συμπληρώνετε το e-mail σας και στο πεδίο 5 του κειμένου).
2) Εκτυπώνετε το αρχείο και θεωρείτε το γνήσιο της υπογραφής σας σε Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε Αστυνομικό Τμήμα.
3) Αποστέλλετε ταχυδρομικά το έγγραφο, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Πληροφορικής
Καραολή & Δημητρίου 80,
Τ.Κ. 18534, Πειραιάς
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