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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Η.-ΕΚΠΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

 
Η ΕΓΓΡΑΦΗ των επιτυχόντων στο ΠΜΣ πραγματοποιείται σε δύο στάδια :  
 
Α)  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :  

Η αίτηση εγγραφής με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  υποβάλλεται  

από Δευτέρα 27/06/2022 έως και Τετάρτη 29/06/2022, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (είσοδος με χρήση του κωδικού σας στο Taxisnet), 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

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) 

 

Β) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ : 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω ενέργειας, χορηγείται Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) και 

θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ,   

ηλεκτρονικό κωδικό  πληρωμής (RF),  για την καταβολή των τελών φοίτησης. Ο κωδικός 

RF είναι μοναδικός ανά φοιτητή και χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών 

σας και έως την αποπληρωμή των τελών φοίτησης. 

Τα τέλη φοίτησης για το α’ εξάμηνο σπουδών είναι εννιακόσια (900,00) ευρώ και 

καταβάλλονται από 4/07/2022 έως και 7/07/2022, για την ολοκλήρωση της εγγραφής 

στο ΠΜΣ.   

Διαδικασία πληρωμής τελών φοίτησης :  
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέσω e-banking με χρήση του ηλεκτρονικού κωδικού 
πληρωμής (RF), μέσω οποιασδήποτε τράπεζας στην οποία έχετε λογαριασμό. Οι οδηγίες 
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πληρωμής διαφέρουν ανάλογα με την τράπεζα, σε κάθε περίπτωση όμως ο φορέας στον 
οποίο καταθέτετε τα χρήματα εμφανίζεται με την επωνυμία ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ.  
Παραδείγματα :  

✓ Για πληρωμή των τελών φοίτησης μέσω της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς, 
ο χρήστης εισέρχεται στο e-banking και επιλέγει πληρωμές, στη συνέχεια επιλέγει 
Ενιαία Συναλλαγή Πληρωμής και καταχωρίζει τον κωδικό RF και το ποσό 
πληρωμής.  

✓ Για πληρωμή μέσω της Eurobank ο χρήστης εισέρχεται στο e-banking και επιλέγει 
Υπηρεσίες/Πληρωμές με Κωδικό και καταχωρίζει τον κωδικό RF και το ποσό 
πληρωμής.  

✓ Για πληρωμή μέσω της Εθνικής Τράπεζας ο χρήστης εισέρχεται στο e-banking και 
επιλέγει Πληρωμές/Εκπαίδευση/ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ και καταχωρίζει τον κωδικό RF και το 
ποσό πληρωμής.  
 

Επισήμανση : Στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε πληρωμή με άλλη διαδικασία (π.χ. 
μέσω συναλλαγής σε κατάστημα τραπέζης), χρειάζεται να αποστείλετε στην Γραμματεία 
το σχετικό παραστατικό.  
 
Υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από την καταβολή τελών φοίτησης  
(Αφορά του  εγγραφέντες  που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
35 του νόμου 4485/2017 -ΦΕΚ 114/2-8-2017) 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το διάστημα από 10/06/2022 έως και 24/06/2022 μαζί 
με 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 (είσοδος με χρήση του κωδικού σας 
στο Taxisnet), ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
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: Εάν υποβάλετε  αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ, δεν 
απαιτείται να καταβάλλετε  τα τέλη φοίτησης κατά το διάστημα 4-7 Ιουλίου 2022.  
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (περίπου στα μέσα μηνός Ιουλίου 2022) και 
στην περίπτωση που προκύψει κατά την εξέταση των αιτήσεων, ότι δεν δικαιούστε 
απαλλαγής, είτε δεν εμπίπτετε στο προβλεπόμενο ποσοστό, θα καταβάλετε τα τέλη 
φοίτησης στη συνέχεια κατόπιν σχετικών οδηγιών. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση  επικοινωνήστε με τη Γραμματεία, τηλεφωνικά (210-
3689311) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (kmich@ecd.uoa.gr).  
 

Από το Γραφείο Υποστήριξης του  
ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» 
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