
 
 
  

 
   

 
 

 

      Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη σχολική περίοδο Σεπτέμβριος 2022- Ιούλιος 

2023, η μηνιαία οικονομική επιβάρυνσή σας ανέρχεται σε 100,00 € για ένα παιδί, 148,00 € 

για δύο παιδιά και 180,00 € για τρία παιδιά. 

      

   Τα τροφεία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 επιβαρύνονται με το ποσό των 50,00 € 

επιπλέον, το οποίο θα καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ, για το παιδαγωγικό υλικό, αναλώσιμα 

κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

    

   Τα τροφεία πρέπει να κατατίθενται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα σε έναν από τους δύο 

Λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών: 

 

ALPHA BANK 

Αρ. Λογ/σμού: 101 – 00 – 2002 - 022490 

ΙΒΑΝ: GR 44 – 0140 – 1010 – 1010 – 0200 – 2022 - 490 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ.Λογ/σμού: 104/471.492-03 

ΙΒΑΝ: GR 570 -110  -104 – 00000 – 104 – 471 -492-03 

 

  Στην ηλεκτρονική κατάθεση κάθε μήνα παρακαλείσθε ρητά να αναγράφετε ΜΟΝΟΝ το 

ονοματεπώνυμο του παιδιού και καμία άλλη πληροφορία έτσι ώστε να μπορεί να φαίνεται 

στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα των δύο τραπεζών. Αν η κατάθεση γίνει σε ΑΤΜ 

Τράπεζας, θα πρέπει να σταλεί το αποδεικτικό της κατάθεσης στα email:  eadpp@uoa.gr, 

fkyrtata@uoa.gr και tvoilak@uoa.gr,  στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

παιδιού.  

  Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδίδονται από το Λογιστήριο της Εταιρείας 

Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και στέλνονται 
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όλες μαζί σε κλειστό φάκελο μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση προκύψει για τις αποδείξεις, μπορούν 

οι γονείς να απευθύνονται στην κα Αντωνία Βοϊλάκου (τηλ: 210-3688188). 

   

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα τροφεία του μηνός Ιουλίου 2023 κατατίθενται, είτε τα 

παιδιά παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών, τον συγκεκριμένο 

μήνα,  είτε όχι.  

Οι Παιδικοί Σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί έως και την Τετάρτη 20-7-2023 

 

 

Από την Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως  

της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


