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 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

            «Ειδική Αγωγή» 

        
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

                      ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-2020. 

 

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, να προσέλθουν για την 

εγγραφή τους την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.30 μ.μ., στη Γραμματεία του 

Τμήματος (Ναυαρίνου 13α – Ισόγειο, αίθουσα Συνεδριάσεων), έχοντας μαζί τους 

απαραίτητα: 

 Αστυνομική ταυτότητα 

 Φωτοτυπία διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας (δεν χρειάζεται επικύρωση) 

 Απόδειξη της τράπεζας (ή το έντυπο της συναλλαγής αν αυτή γίνει ηλεκτρονικά) 

της καταβολής των τελών φοίτησης για το α’ χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού 

έτους 2019-2020.  

Το ποσό των τελών φοίτησης (για το α’ εξάμηνο) είναι εννιακόσια ευρώ (900,00€) και 

κατατίθεται στην Alpha Bank.  

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων είναι τα 

παρακάτω:  
Όνομα: Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ) 

 Tράπεζα : ALPHA BANK A.E.  

 Aριθμός Λογ/σμού : 802002001000227 

 ΙΒΑΝ : GR0301408020802002001000227 

 Swift/BIC  : CRBAGRAA 

 

Σημ.1:  α) Στην κατάθεσή σας βεβαιωθείτε ότι, στα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο 

καταθέτετε τα τέλη φοίτησης, εμφανίζεται το όνομα: Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ).  

β) Στο γραμμάτιο της τράπεζας θα πρέπει να εμφανίζεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο 

σας ως καταθέτη.  

Σημ.2: Οι επιτυχόντες/ούσες που έχουν υποβάλει αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 

του ΠΜΣ, κατά την εγγραφή τους δεν απαιτείται να προσκομίσουν την απόδειξη 

καταβολής των τελών φοίτησης. Μετά την εγγραφή θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των 

απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης και εφόσον κάποιοι απορριφθούν από την 

απαλλαγή, αν δεν πληρούν τα κριτήρια, θα τα καταβάλουν στη συνέχεια.   

 

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

Ναυαρίνου 13α  

106 80, Αθήνα  

Πληροφορίες : Κ. Μίχα  

Τηλ. : 210-3689311 

e-mail: pmsea@ecd.uoa.gr 

                                        

 

Αθήνα, 10/07/2019  

 
 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  

στην Προσχολική Ηλικία 

mailto:pmsea@ecd.uoa.gr

