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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 250€. Τα 
δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Alpha Bank σε δύο (2) δόσεις: 1η δόση κατά την εγγραφή το 
ποσό των 150€, 2η δόση το ποσό των 100€, και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να μαςαποστείλετε στο 

κεντρικό e-mail learning@uth.gr τα στοιχεία τιμολόγησης την ίδια ημέρα με την καταβολή 
του χρηματικού ποσού στην τράπεζα, (βλέπε, Πίνακας 4). 

 
 
 

Πίνακας 4 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ 

 Alpha Bank: 
Αριθμός   Λογαριασμού:   310-00-2002-020935 
IBAN: GR 6401403100310002002020935 

 

 Κωδικός έργου: 4165.0110 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία του καταθετηρίου 
θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο 
κωδικός του έργου 4165.0110 καθώς και το 
Επίθετο του καταρτιζόμενου. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση 
τιμολογίου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
την ίδια ημέρα με την καταβολή του χρηματικού 
ποσού στην τράπεζα αποστέλ- λοντας τα 
στοιχεία τιμολόγησης στο e-mail : 
learning@uth.gr 

 

 Αποδεικτικό Κατάθεσης: 
Με την αίτησή σας θα πρέπει να 
επισυνάψετε το αποδεικτικό 
κατάθεσης 
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Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων (εφάπαξ καταβολή, 
μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ΑμεΑ, ανέργους). 
Στον Πίνακα 5 αναφέρονται τα ποσά όλων των κατηγοριών εκπαιδευομένων και οι 
δυνατότητες καταβολής του ποσού, το ποσό της έκπτωσης, τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία 
που απαιτούνται, καθώς και τα ποσά των δόσεων ανά περίπτωση. 
Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από µία κατηγορίες 
έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για µία µόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία µε την 
υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα επιλέξει. 

 
 

Πίνακας 5 

 ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Κατηγορία 
% 
έκπτωσης 

Τελικό 
ποσό 

 

Δικαιολογητικά 

Εφάπαξ 
διδάκτρων 

καταβολή 
20 200 € 

 

Μέλη πολύτεκνων ή 
τρίτεκνων οικογενειών 
1η δόση = 125€, 2η δόση = 
100€ 

 
10 

 
225 € 

 
Βεβαίωση ΑΣΠΕ 

Άτομα  με  αναπηρία (ΑμεΑ) 
1η  δόση  =  125€,  2η  δόση  = 
100€ 

 

10 
 

225 
 

€ 
 

Απόφαση ΚΕΠΑ 

Άνεργοι 
1η δόση = 125€, 2η δόση = 
100€ 

 

10 
 

225 
 

€ 
 

Κάρτα Ανεργίας 

Κάτοχοι Κάρτας Νέων ή 
Φοιτητές 
1η δόση = 112€, 2η δόση = 
100€ 

 

15 
 

212 
 

€ 
 

Κάρτα Νέων ή 
Βεβαίωση Σπουδών 

 
 

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

 
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονικά Υπεύθυνη κα. Μ. Αδάμ με e- 
mail: madam@uth.gr, καθώς και με τη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 

   Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας είτε με e-mail στη διεύθυνση learning@uth.gr ή στο 
24210 06390-91. 
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