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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2019-20. 

Καινύληαη νη επηηπρόληεο/νύζεο αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2019-20 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Δθπαίδεπζε θαη Αλζξώπηλα ∆ηθαηώµαηα» ηνπ Τµήµαηνο 

Εθπαίδεπζεο θαη Αγωγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) ηνπ Εζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ηε Γεπηέξα 

23 επηεκβξίνπ 2019 θαη ώξα 15:00 µ.µ., ζηε ηαδίνπ 5, αίζνπζα 705 (7
νο

 όξνθνο), 

έρνληαο καδί ηνπο απαξαίηεηα: 

1. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

2. Φσηνηππία δηπιήο όςεο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (δελ ρξεηάδεηαη 

επηθύξσζε) 

3. Απόδεημε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπόκελσλ δηδάθηξσλ ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηελ Alpha Bank (ε πξσηόηππε απόδεημε ή ην έληππν 

ζπλαιιαγήο εάλ απηή γίλεη ειεθηξνληθά). 

Τν πνζό ηωλ ηειώλ θνίηεζεο (γηα ην α’ εμάκελν) είλαη εμαθόζηα πελήληα επξώ (650,00 €). 

Τα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ γηα ηελ θαηάζεζε ηωλ ρξεκάηωλ είλαη ηα 

παξαθάηω:   

Όλνκα: Eηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΔΛΚΔ-ΔΚΠΑ)   

Tξάπεδα: ALPHA BANK A.E.   

Aξηζκόο Λνγ/ζκνύ: 802002001000227   

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227   

Swift/BIC: CRBAGRAA   

  

εκ.1: α) Σηελ θαηάζεζή ζαο βεβαηωζείηε όηη, ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ, ζηνλ νπνίν 

θαηαζέηεηε ηα ηέιε θνίηεζεο, εκθαλίδεηαη ην όλνκα: Εθνικό και Καποδιζηριακό 

Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας (ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ).  

β) Σηελ απόδεημε ηεο ηξάπεδαο (γξακκάηην ηξαπέδεο) ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη νπωζδήπνηε 

ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ωο θαηαζέηε θαη απαξαίηεηα ωο αηηηνινγία θαηάζεζεο ην εμήο: 

«ΠΜΣ ΕΑΔ-ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ».  



 

 

 εκ. 2: Οη επηηπρόληεο/νύζεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ή ζα ππνβάινπλ (έωο ηηο 27/9) αίηεζε 

απαιιαγήο από ηα ηέιε θνίηεζεο ηνπ ΠΜΣ, δελ απαηηείηαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο λα 

πξνζθνκίζνπλ ηελ απόδεημε θαηαβνιήο ηωλ ηειώλ θνίηεζεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ηωλ 

αηηήζεωλ ζα αθνινπζήζεη αλαθνίλωζε ηωλ απαιιαζζόκελωλ από ηα ηέιε θνίηεζεο θαη 

εθόζνλ θάπνηνη απνξξηθζνύλ από ηελ απαιιαγή, αλ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα, ζα ηα 

θαηαβάινπλ ζηε ζπλέρεηα. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε µε ην Γξαθείν Υπνζηήξημεο ηνπ 

ΠΜΣ (ηει. 210-3689312). 

 

Αζήλα, 16 Σεπηεκβξίνπ 2019 

Από ηε Γξαµµαηεία ηνπ ΠΜΣ 

 


