
 

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

              Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: 

Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην  αποτελεσματική διδασκαλία» 

 

Οι εκπτώσεις προσφέρονται MONO επί των διδάκτρων ως εξής: 

1η περίπτωση: Δίδακτρα 350€ (έκπτωση πάνω από 12%). Η έκπτωση αυτή 

προσφέρεται στα μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, 

στους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρία και τους φοιτητές. (200€ προκαταβολή, με την αίτηση και 150€ τον 

Οκτώβριο του 2020). 

2η περίπτωση: Δίδακτρα 300€ (έκπτωση 25%). Η έκπτωση αυτή προσφέρεται 

α) όταν γίνεται εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού των διδάκτρων, β) στην 

περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και πάνω, (σε 2 δόσεις 200€ με την 

αίτηση και 100€ τον Οκτώβριο 2020) γ) σε όλους όσους έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, 

συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και 

στους απόφοιτους του ΠΤΕΑ (σε 2 δόσεις 200€  με την αίτηση και 100€  τον 

Οκτώβριο 2020). 

Σημείωση: Η πρόσβαση στην ψηφιακή τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού 

αποπληρώνεται σε 2 δόσεις, 1η  δόση 150 € τον Μάιο και 2η  δόση 150€ τον 

Ιούλιο, απευθείας στον εκδοτικό οίκο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της 

εφάπαξ εξόφλησης των διδάκτρων. 

 

Προγραμματισμός δόσεων/χρηματικών καταβολών: 

Α. Ιανουάριος  Φεβρουάριος 2020: Με την Αίτηση συμμετοχής, 200€ 

προκαταβολή ή 350€ εφάπαξ αποπληρωμή διδάκτρων. 

Β. Μάιος 2020: Πρώτη δόση πρόσβασης στην ψηφιακή τράπεζα εκπαιδευτικού 

υλικού, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον εκδοτικό οίκο, 150€. 

(Λεπτομέρειες θα δοθούν στη διάρκεια του προγράμματος) 
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Γ. Ιούλιος 2020: Δεύτερη δόση πρόσβασης στην ψηφιακή τράπεζα 

εκπαιδευτικού υλικού, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον εκδοτικό 

οίκο, 150€. 

Δ. Οκτώβριος 2020: Τελευταία δόση διδάκτρων, ήτοι 200€ όταν δεν έχει δοθεί 

έκπτωση, ή το ποσό που διαμορφώνεται από την αφαίρεση του ποσού της 

έκπτωσης που έχει δοθεί. 

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Έτσι στην περίπτωση που 

κάποιος ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από 1 εκπτωτικές 

κατηγορίες, επιλέγει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί. 

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση της 

προκαταβολής, 200€ και της αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης στο:  

Email:  learning_tzivinikou@uth.gr 
ή 

Fax:  24210 06487 
ή 

απευθείας στην Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στο: 

Email: learning@uth.gr 

 

Η κατάθεση της προκαταβολής και των υπολοίπων δόσεων, που αφορούν τα 

δίδακτρα, γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank. 

Λογαριασμός: Τράπεζα Alpha Bank  

GR6401403100310002002020935 

Όνομα Δικαιούχου: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κωδ. Προγράμματος: 4165.0109 

 

*Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0109. 
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