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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων είναι από 06/10/2022 έως 14/10/2022. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-

spoydes/metaptyxiaka-programmata/ekpaideysh-stem-kai-systimata-ekpaideytikon-

rompotikon-diata3ewn.html) υπάρχει η Αίτηση Εγγραφής και η Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισμού του Π.Μ.Σ, οι οποίες πρέπει να 

συμπληρωθούν και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ithanou@uoa.gr  

με κοινοποίηση στο sstempostgrad@gmail.com 

Στη συνέχεια θα αποσταλεί ο αριθμός μητρώου και ο κωδικός πληρωμής (RF) 

προκειμένου οι επιτυχόντες/ούσες να καταθέσουν τα δίδακτρα του Α΄ εξαμήνου τα 

οποία ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 3459/ΤΕΥΧΟΣ Β/2021. 

Ο κωδικός RF είναι μοναδικός ανά φοιτητή και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, 

δημιουργείται άπαξ και 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. Οι 

οδηγίες πληρωμής διαφέρουν ανάλογα με την τράπεζα, σε κάθε περίπτωση όμως ο 

φορέας μας εμφανίζεται με την επωνυμία ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ (Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ). 
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Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση sstempostgrad@gmail.com με κοινοποίηση στο 

ithanou@uoa.gr ώστε να επικυρωθεί και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή. Επίσης, θα 

αποσταλούν οδηγίες σε κάθε εγγεγραμμένο/η επιτυχόντα/ούσα για την απόκτηση 

ακαδημαϊκής ταυτότητας και πανεπιστημιακού email.  

‘Οσοι επιτυχόντες/επιτυχούσες πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή διδάκτρων 

σύμφωνα με τα ΦΕΚ 4899/ΤΕΥΧΟΣ Β/16.09.2022 και ΦΕΚ 4659/ΤΕΥΧΟΣ Β/05.09.2022 

δεν θα χρειαστεί να καταθέσουν το ποσό των διδάκτρων του Α’ εξαμήνου εφόσον θα 

καταθέσουν αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα 

δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του τμήματος, και είναι απαραίτητο να καταθέσουν, 

μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής, πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr 

στην οποία να δηλώνουν ότι:  

«θα υποβάλλω αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών και: α) δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη 

φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και β) δεν 

λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή, γ) σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά 

μου θα καταβάλω εγκαίρως τα δίδακτρα». 

Αθήνα, 05/10/2022 

Η Συντονιστική Επιτροπή 
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