
 
 

 

 
 
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  

 
 

Καλούνται οι επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική 

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

εγγραφούν ηλεκτρονικά, από Παρασκευή 08/10/2021 έως και Παρασκευή 

15/10/2021. 

 

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

να σταλούν ηλεκτρονικά (στα δύο  emails: dperib@primedu.uoa.gr και msc-

snspe@primedu.uoa.gr) 

 τρία (3) έντυπα: 
 

1) Η Αίτηση εγγραφής   

2) Υπεύθυνη Δήλωση  

3) Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων* στην τράπεζα  

 

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

έγγραφα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης.  

 

[Όσοι/σες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους διά ζώσης θα πρέπει να 

στείλουν email (στο: dperib@primedu.uoa.gr), προκειμένου να κανονίσουν συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα]. 

  

Αν δεν σταλούν και τα τρία (3) προαναφερόμενα έντυπα δεν μπορεί να γίνει η 

εγγραφή στο ΔΠΜΣ. 
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Στη συνέχεια, θα σας σταλούν από τη Γραμματεία οδηγίες, προσωπικά σε κάθε 

εγγεγραμμένο/νη  επιτυχόντα/ούσα, για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, 

πανεπιστημιακού email καθώς και του αριθμού μητρώου του/της.  

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος/α δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΔΠΜΣ, παρακαλούμε 

να μας ενημερώσει αμέσως (στα δύο  emails: msc-snspe@primedu.uoa.gr  

dperib@primedu.uoa.gr), ώστε να καλέσουμε με τη σειρά τους /τις επιλαχόντες/ούσες. 

 

Υποψήφιος/α που δεν θα εγγραφεί  μέχρι την Παρασκευή 15/10/2021 χάνει το 

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

σειρά επιλαχόντα/ούσα. 

 

* Σύμφωνα με την προκήρυξη 2021 του  ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική 

Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση»  οι επιτυχόντες/ούσες καλούνται (προκειμένου να 

εγγραφούν) να καταθέσουν τα δίδακτρα του Α΄ εξαμήνου τα οποία ανέρχονται στο ποσό 

των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €).  

 

Τα χρήματα θα κατατεθούν στην Alpha Bank, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αριθμό ΙΒΑΝ: 

GR0301408020802002001000227. 

 

Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του/της 

επιτυχόντος/ούσας. 

 

[Υπενθυμίζουμε ότι το αποδεικτικό της κατάθεσης, το οποίο αποτελεί τεκμήριο αποδοχής 

των αποτελεσμάτων, μαζί με την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει 

να αποσταλούν στα δύο  emails: dperib@primedu.uoa.gr και  msc-snspe@primedu.uoa.gr]. 

 

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές/τριες που μπορεί να δικαιούνται  απαλλαγή από τα τέλη 

φοίτησης, πριν υποβάλουν φάκελο απαλλαγής, να ενημερωθούν από τη σχετική 

ανακοίνωση (απαλλαγή διδάκτρων) και να την διαβάσουν προσεκτικά.  

 

Η ενημέρωση για την εναρκτήρια εκδήλωση – μάθημα των νεοεισαχθέντων 

φοιτητών/τριών θα σταλεί στο email σας. 

  

    

                          Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ 
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