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Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2017 
 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ έτους σπουδών του ΠΜΣ ότι η 
Επιτροπή του Προγράμματος, αφού συνεκτίμησε τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν 
οι ενδιαφερόμενοι, κατέληξε - βάσει της μοριοδότησης που προβλέπεται από τον 
Κανονισμό Υποτροφιών - στην ακόλουθη κατανομή για το ακαδ. έτος 2017-2018: 
 
Α. Υποτροφίες Επίδοσης: 
Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία»: 
    ΚΑΝΑΤΑ Ευαγγελία: μείωση διδάκτρων 25% 
    ΦΛΩΡΟΥ Βασιλική - Μαρία: μείωση διδάκτρων 25% 
Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»: 
    ΜΑΝΙΩΤΗ Ελένη: μείωση διδάκτρων 50% 
Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»: 
    ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη: μείωση διδάκτρων 25% 
Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»: 
    ΜΑΧΠΟΥΠ Αναστάσιος - Ιωσήφ: μείωση διδάκτρων 50% 
    ΠΑΠΠΑ Αικατερίνη: μείωση διδάκτρων 25% 
Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»: 
    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ειρήνη: μείωση διδάκτρων 50% 
     
Β. Για υποτροφίες εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες 
του Τομέα Παιδαγωγικής (βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ανεξάρτητα 
από Κατεύθυνση - με μεταφορά από την κατηγορία Α προστέθηκαν άλλες δύο 
υποτροφίες μείωσης διδάκτρων 25%): 

1. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Σταματίνα: μείωση διδάκτρων (λόγω ισοβαθμίας) 62,5% (30 
ώρες συνεργασίας, λόγω παράλληλης φοίτησης μέλους της οικογένειάς της 
σε αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ του ΕΚΠΑ, βάσει σχετικής απόφασης της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος) 

2. ΟΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία: μείωση διδάκτρων (λόγω ισοβαθμίας) 62,5% (150 
ώρες συνεργασίας) 

3. ΤΣΑΝΤΕ Φωτεινή: μείωση διδάκτρων 50% (120 ώρες συνεργασίας) 
4. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ Βασιλική: μείωση διδάκτρων 50% (120 ώρες συνεργασίας) 
5. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Δέσποινα: μείωση διδάκτρων (λόγω ισοβαθμίας) 37,5% (90 

ώρες συνεργασίας) 
6. ΣΑΦΑΡΗ Αδαμαντία: μείωση διδάκτρων (λόγω ισοβαθμίας) 37,5% (90 ώρες 

συνεργασίας) 
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες 

συνεργασίας) 
8. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Στέφανος: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
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9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ιουλία: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
10. ΓΑΛΟΖΗ Ελένη: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
11. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
12. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αναστασία: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
13. ΜΠΛΕΚΟΥ Χριστίνα: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
14. ΚΛΕΑΝΘΗ Ευμορφίλη: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
15. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαρία: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 
16. ΜΠΡΑΤΑΝΗ Ανδριάνα: μείωση διδάκτρων 25% (60 ώρες συνεργασίας) 

 
Καταβολή διδάκτρων: Η καταβολή του υπολοίπου ποσού των διδάκτρων για το α΄ 

εξάμηνο θα πρέπει να γίνει ως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Σε περίπτωση 

διακοπής της φοίτησης τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται στα υποκαταστήματα της Alpha Bank, αρ. 

λογαριασμού 802002001000227 (δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας, IBAN: GR0301408020802002001000227) και στο καταθετήριο θα 

πρέπει να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη φοιτητή και η ένδειξη «για το ΠΜΣ Θεωρία 

και Πράξη». Οι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στη Γραμματεία του 

ΠΜΣ (ή να το αποστείλουν με φαξ / ηλεκτρονικά) το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης που 

χορηγεί η τράπεζα, για να καταχωρηθεί η πληρωμή και να τους δοθεί απόδειξη είσπραξης 

για δική τους χρήση – υπογραμμίζεται ότι αν δεν προσκομιστεί το καταθετήριο, η 

εξόφληση θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί..  

 
 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή  του ΠΜΣ 
 

 


