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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,   Ιατρική Σχολή,  Τμήμα Βιολογίας 

  
Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη,  

Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» 

(Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 
 

Καλείστε οι επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, 

και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education)   να εγγραφείτε 

ηλεκτρονικά, από 27/09/2022 έως και 04/10/2022. 

 

Προκειμένου να γίνει η εγγραφή σας στο Α΄ εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών, θα 

πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

 

 

Α΄ Βήμα: Συμπληρώνετε και στέλνετε ηλεκτρονικά (και στα τρία  emails: 

zoimpal@primedu.uoa.gr ,  msc-snspe@primedu.uoa.gr και vasdim@primedu.uoa.gr) δύο 

(2) έντυπα:  

α) Αίτηση εγγραφής   

β) Υπεύθυνη Δήλωση  

 

Στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://snspe.primedu.uoa.gr/) και του ΠΤΔΕ υπάρχουν τα 

έγγραφα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης.  

(Μπορείτε να στείλετε τα έγγραφα συμπληρωμένα στα emails οποιαδήποτε ώρα και η 

Γραμματεία θα τα διεκπεραιώσει τις αμέσως επόμενες εργάσιμες ώρες).  

 

 

Β΄ Βήμα:  Λαμβάνετε στο email σας από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τον  αριθμό Μητρώου 

σας και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF*. Στη συνέχεια, καταθέτετε  τα δίδακτρα 

του Α΄ εξαμήνου τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των εννιακοσίων  ευρώ (900,00€), 

σύμφωνα με την Προκήρυξη / 2022 του Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική 

Παιδαγωγική και Εκπαίδευση». 

mailto:zoimpal@primedu.uoa.gr
mailto:msc-snspe@primedu.uoa.gr
https://snspe.primedu.uoa.gr/


2 
 

Γ΄ Βήμα:   

Στέλνετε το αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων στην Τράπεζα και στα τρία emails:    

zoimpal@primedu.uoa.gr  msc-snspe@primedu.uoa.gr και vasdim@primedu.uoa.gr, 

προκειμένου να επικυρωθεί και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας στο Α΄ Εξάμηνο 

του ΔΠΜΣ.  

 
 

Με την οριστικοποίηση της εγγραφής, θα σας σταλούν από τη Γραμματεία οδηγίες, 

προσωπικά σε κάθε εγγεγραμμένο/νη  επιτυχόντα/ούσα, για την απόκτηση ακαδημαϊκής 

ταυτότητας και για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (δημιουργία email κ.ά.). 
 

 

Σημαντική επισήμανση: Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος/α δεν επιθυμεί να εγγραφεί 

στο ΔΠΜΣ, παρακαλούμε να μας ενημερώσει αμέσως (και στα τρία emails: msc-

snspe@primedu.uoa.gr vasdim@primedu.uoa.gr, zoimpal@primedu.uoa.gr, ώστε να 

καλέσουμε με τη σειρά τους /τις επιλαχόντες/ούσες. 

 

Υποψήφιος/α που δεν θα εγγραφεί μέχρι την Τρίτη 04/10/2022 χάνει το δικαίωμα 

εγγραφής στο ΔΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται από τον/την πρώτο/η κατά σειρά 

επιλαχόντα/ούσα. 

 

 

* Ο κωδικός RF είναι μοναδικός ανά φοιτητή και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, 

δημιουργείται άπαξ και όχι κάθε φορά που ο φοιτητής πληρώνει τα δίδακτρά του. Ο 

κωδικός διατηρείται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του και έως την 

αποπληρωμή των διδάκτρων του. Οι συναλλασσόμενοι φοιτητές μπορούν να 

καταβάλουν τα δίδακτρά τους μέσω οποιασδήποτε τράπεζας στην οποία διαθέτουν 

λογαριασμό με τη χρήση του μοναδικού κωδικού RF που τους έχει αποδοθεί. Με αυτό τον 

τρόπο πληρωμής αποφεύγονται τυχόν διατραπεζικά έξοδα. Οι οδηγίες πληρωμής 

διαφέρουν ανάλογα με την τράπεζα, σε κάθε περίπτωση όμως ο φορέας μας εμφανίζεται 

με την επωνυμία ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ. 

 

 

Τέλος, οι φοιτητές/τριες που μπορεί να δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα 

βρουν τη σχετική ανακοίνωση (απαλλαγή διδάκτρων) στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. 

Παρακαλούνται, πριν υποβάλουν φάκελο απαλλαγής να διαβάσουν προσεκτικά τις 

οδηγίες.  
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Η ενημέρωση για την εναρκτήρια εκδήλωση – μάθημα των νεοεισαχθέντων 

φοιτητών/τριών θα σταλεί στο email σας. 

  

    

                          Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ 


