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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Όλοι οι μετ. φοιτητές έχουν υποχρέωση να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής, ανεξάρτητα με το αν οφείλουν μαθήματα ή εκπονούν 
διπλωματική εργασία. Εξαιρούνται μόνο φοιτητές οι οποίοι έχουν αναστείλει τη φοίτησή τους στο τρέχον εξάμηνο με απόφαση 
ΕΔΕ. Όσοι φοιτητές δεν καταθέσουν το έντυπο εγγραφής  και δεν έχουν κάνει αναστολή φοίτησης, θα διαγραφούν από τα μητρώα 
του ΠΜΣ. 

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού 
εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21 είναι από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 έως και τη 
Δευτέρα 18 Απριλίου 2021  

Α. Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (Math Education – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (uoa.gr)) και θα πρέπει να σταλούν σκαναρισμένα με e-mail στη 
Γραμματεία πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον μετ. φοιτητή και το Επιβλέποντα εντός της 
προβλεπόμενης  προθεσμίας. 

Β. Πέραν της κατάθεσης του εντύπου η δήλωση μαθημάτων πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΜΣ  ΠΜΣ (meuoa.gr). Η δήλωση στο έντυπο και στην εφαρμογή meuoa θα πρέπει 

να ταυτίζονται με ευθύνη του φοιτητή.   

Γ. Μαζί με το έντυπο εγγραφής οι φοιτητές/τήτριες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Κα Μακρή 

(chmakri@math.uoa.gr) και στη Γραμματεία (dbakogianni@math.uoa.gr) το αποδεικτικό πληρωμής των 
διδάκτρων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21 (700,00 ευρώ για τη βασική φοίτηση ή 650 ευρώ σε περίπτωση 
παράτασης του χρόνου φοίτησης-όπου υπάρχει σχετική απόφαση ΕΔΕ). Εξαιρούνται οι φοιτητές που έκαναν 
εγγραφή την περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και έχουν ήδη εξοφλήσει την 1η δόση των διδάκτρων καθώς και όσοι 
έχουν απαλλαγή διδάκτρων ή υποτροφία.   

Σημείωση:  
1. Οι επιλεγέντες μετ. φοιτητές που κατέστησαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο ΠΜΣ 
πριν την κατάθεση της δήλωσης μαθημάτων 

2. Οι υπότροφοι του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 που απαλλάσσονται (μερικά ή ολικά) από την 
καταβολή των διδάκτρων του εαρ. 2020-2021, καθώς και οι φοιτητές που έχουν πάρει απαλλαγή με βάση το Ν. 
4485/2017, θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρηματοδοτούνται για τις μεταπτυχιακές σπουδές 
τους στο ΠΜΣ από καμία άλλη πηγή. 

3. Πέραν των μαθημάτων που θα εξεταστείτε τον Ιούνιο 2021, παρακαλείσθε να δηλώσετε στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΠΜΣ ΠΜΣ (meuoa.gr) και τα μαθήματα που είχατε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων του 
χειμερινού εξαμήνου, ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα η καρτέλα σας. 

 

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στα στοιχεία του ΕΛΚΕ: 

Όνομα: Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Aθηνών 
Tράπεζα : ALPHA BANK AE 
Aριθμός Λογ/σμού : 802002001000227 
ΙΒΑΝ                       : GR0301408020802002001000227 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (π.χ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ) 
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