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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες µεταπτυχιακοί

Κοινού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

του University College London, 

Τρίτη 05 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 

απαραίτητα: 

 

1. Αστυνοµική ταυτότητα 

2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας (απλή)

3. Απόδειξη καταβολής των προβλεπόµενων διδάκτρων στον λογαριασµό του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών στην Alpha Bank (απαραιτήτως η πρωτότυπη)
 

Προκειµένου να εγγραφούν στο πρόγραµµα οι επιτυχόντες

προηγουµένως να έχουν καταβάλει τα προβλε

α. οι φοιτητές/ριες του προγράµµατος, το οποίο χορηγεί 

έχουν καταβάλει το τέλος εγγραφής (100
 

β. οι φοιτητές/ριες του προγράµµατος, το οποίο χορηγεί 

έχουν καταβάλει το τέλος εγγραφής (100
 

Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει στον λογαριασµό που τηρεί το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών στην Τράπεζα Alpha Bank

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Αριθµός Λογαριασµού: 802002001000227.

Για ηλεκτρονικές πληρωµές-IBAN

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής, στην απόδειξη της τράπεζας θα πρέπει 

φαίνεται το ονοµατεπώνυµό σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε 

(τηλ. 210-3689312). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-

ούσες µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες ακαδηµαϊκού έτους 201

Κοινού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα»

του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

, Institute of Education, να προσέλθουν για την εγγραφή τους την 

και ώρα 13:00 µ.µ., Ναυαρίνου 13
α
 - Ισόγειο

Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας (απλή) 

Απόδειξη καταβολής των προβλεπόµενων διδάκτρων στον λογαριασµό του Πανεπιστηµίου 

(απαραιτήτως η πρωτότυπη) 

Προκειµένου να εγγραφούν στο πρόγραµµα οι επιτυχόντες/ούσες φοιτητές

προηγουµένως να έχουν καταβάλει τα προβλεπόµενα δίδακτρα ως εξής:  

ριες του προγράµµατος, το οποίο χορηγεί ΕΝΙΑΙΟ τίτλο σπουδών υποχρεούνται να 

έχουν καταβάλει το τέλος εγγραφής (100€) 

ριες του προγράµµατος, το οποίο χορηγεί ΧΩΡΙΣΤΟ τίτλο σπουδών καλούνται να 

έχουν καταβάλει το τέλος εγγραφής (100€) και τα δίδακτρα του χειµερινού εξαµήνου (450

Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει στον λογαριασµό που τηρεί το Πανεπιστήµιο 

Bank µε τα εξής στοιχεία: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας.

802002001000227. 

IBAN: GR0301408020802002001000227. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής, στην απόδειξη της τράπεζας θα πρέπει 

. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ 

Αθήνα, 

Από τη Γραµµατεία  του Τ.Ε.Α.Π.Η. /Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

-18. 

ριες ακαδηµαϊκού έτους 2017-18, του 

«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» 

του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

, να προσέλθουν για την εγγραφή τους την 

Ισόγειο, έχοντας µαζί τους 

Απόδειξη καταβολής των προβλεπόµενων διδάκτρων στον λογαριασµό του Πανεπιστηµίου 

ούσες φοιτητές/ριες θα πρέπει 

τίτλο σπουδών υποχρεούνται να 

τίτλο σπουδών καλούνται να 

τα δίδακτρα του χειµερινού εξαµήνου (450€).  

Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει στον λογαριασµό που τηρεί το Πανεπιστήµιο 

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας.  

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής, στην απόδειξη της τράπεζας θα πρέπει οπωσδήποτε να 

το Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 

Από τη Γραµµατεία  του Τ.Ε.Α.Π.Η. /Ε.Κ.Π.Α. 


