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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Η.-ΕΚΠΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

A) Η εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 6 

έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω κατάθεσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ: 06. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- 

επιλέγετε Προς την Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία. Στο πεδίο αριθμός μητρώου δεν συμπληρώνετε τίποτα).  

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε είναι: 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας διπλής όψης (χωρίς επικύρωση) 

 Απόδειξη της τράπεζας (ή το έντυπο της συναλλαγής αν αυτή γίνει 

ηλεκτρονικά) της καταβολής των τελών φοίτησης για το α’ χειμερινό εξάμηνο 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. 

 

Το ποσό των τελών φοίτησης (για το α’ εξάμηνο) είναι εννιακόσια ευρώ (900,00€) και 
κατατίθεται στην Alpha Bank.  
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των τελών φοίτησης είναι τα 
παρακάτω:  
Όνομα: Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ) 
Tράπεζα: ALPHA BANK A.E.  
Aριθμός Λογ/σμού: 802002001000227 
ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227 
Swift/BIC : CRBAGRAA 
 
 
 

Πληροφορίες : Κ. Μίχα  

Τηλ. : 210-3689311 

e-mail: pmsea@ecd.uoa.gr 

                                        

 

 

 

 
 
Αθήνα, 1/09/2021 

 
 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  

στην Προσχολική Ηλικία 
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  
1) Στην κατάθεσή σας βεβαιωθείτε ότι, στα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο 
καταθέτετε τα τέλη φοίτησης, εμφανίζεται το όνομα: Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ).  
2) Στο γραμμάτιο της τράπεζας θα πρέπει να εμφανίζεται οπωσδήποτε το 
ονοματεπώνυμο σας (είτε ως καταθέτη, είτε στην αιτιολογία κατάθεσης στην περίπτωση 
που  τα καταθέσει τρίτο πρόσωπο εκ μέρους σας).  
 
 
Β) Οι επιτυχόντες/ούσες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 
του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2-8-2017), καλούνται να καταθέσουν κατά  το διάστημα 
από 1/09/2021 έως και 15/09/2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 
131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018, τ. Β’), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
https://eprotocol.uoa.gr με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet (Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 07. ΑΙΤΗΣΗ Π.Μ.Σ. ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ- επιλέγετε: Προς τη 
Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Στο πεδίο 
αριθμός μητρώου δεν συμπληρώνετε τίποτα). 
 
Επισήμανση: Οι επιτυχόντες/ούσες που θα υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης του ΠΜΣ (από 1/09/2021 έως 15/09/2021), δεν απαιτείται κατά την εγγραφή 
τους (6-10 Σεπτεμβρίου 2021), να καταβάλουν τα τέλη φοίτησης, παρά μόνο την 
φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
Στην περίπτωση που δεν δικαιούνται απαλλαγής, είτε δεν εμπίπτουν στο προβλεπόμενο 
ποσοστό, τα τέλη φοίτησης θα πρέπει να καταβληθούν μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της απαλλαγής.  
 

https://eprotocol.uoa.gr/

