ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Α΄ έτος 2015-2016
Το ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» έχει αποφασίσει να
χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές του με κριτήρια την επίδοση, τη συνέπεια και τα
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Οι υποτροφίες αφορούν απαλλαγή από μέρος των διδάκτρων,
σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή για το ακαδ. έτος 2015-2016:
Α. Υποτροφίες σειράς εισαγωγής (σύμφωνα με την ανακοίνωση επιτυχίας που υπάρχει στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ):
i. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία»: 1ος: μείωση κατά 50%,
2ος μείωση κατά 25%, 3ος μείωση κατά 25%.
ii. Για την Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»: 1ος: μείωση κατά
50%
iii. Για τις Κατευθύνσεις «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση»: 1ος: μείωση κατά 50%, 2ος μείωση κατά 25%.
Β. Υποτροφίες εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τομέα
Παιδαγωγικής (βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ανεξάρτητα από Κατεύθυνση)1:
2 άτομα: μείωση κατά 75%
4 άτομα: μείωση κατά 50%
8 άτομα: μείωση κατά 25%
Κριτήρια επιλογής:
Από τη διεκδίκηση υποτροφιών εξαιρούνται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ
(άρθρο 5) οι υπότροφοι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οι φοιτητές που εγγράφονται στο ΠΜΣ
χωρίς να συμμετέχουν σε εξετάσεις (υπεράριθμοι - 20%).
Α. Για υποτροφίες σειράς εισαγωγής:
Αφαιρείται ποσοστό 50% από το ποσό της μείωσης διδάκτρων από όσους παίρνουν
επίδομα εκπαιδευτικής αδείας. Ακόμη από όσους το ατομικό φορολογητέο εισόδημα2 ή το
άθροισμα οικογενειακού και ατομικού φορολογητέου εισοδήματος3 ή το οικογενειακό
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Στην κατηγορία αυτή υποτροφιών προβλέπεται απασχόληση αντίστοιχη προς το ποσό από το οποίο
απαλλάσσεται ο φοιτητής, η οποία μπορεί να αφορά: επιτηρήσεις σε εξεταστική περίοδο, συνεργασία με
μέλη ΔΕΠ για οργανωτική και διοικητική υποστήριξη, γραμματειακή υποστήριξη σε ημερίδες ή συνέδρια,
υποστήριξη ερευνητικών δράσεων ή άλλες δράσεις του Τομέα Παιδαγωγικής. Η αποδοχή της υποτροφίας
συνεπάγεται διαθεσιμότητα για οποιαδήποτε χρονική στιγμή του τρέχοντος ακαδ. έτους (εντός του ωραρίου
που αντιστοιχεί στην Κατεύθυνση φοίτησης).
2
σε περίπτωση μη συγκατοίκησης με τους γονείς.
3
σε περίπτωση α. συγκατοίκησης με τους γονείς ή β. μη συγκατοίκησης με ατομικό φορολογητέο εισόδημα
μικρότερο των 5.000 Ευρώ.

φορολογητέο εισόδημα4 υπερβαίνει τις 35.000 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το αφαιρούμενο ποσό
διατίθεται σε φοιτητές που αιτούνται μείωση των διδάκτρων από την κατηγορία Β.
Β. Για υποτροφίες εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τομέα
Παιδαγωγικής (βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ανεξάρτητα από Κατεύθυνση):
Μοριοδοτούνται τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:
i. Εισόδημα: Προσμετράται το ατομικό φορολογητέο εισόδημα5 ή το άθροισμα οικογενειακού
και ατομικού φορολογητέου εισοδήματος6 ή το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα7 και
μοριοδοτείται κατά φθίνουσα σειρά (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εισόδημα) με μέγιστο
αριθμό μορίων 35.
ii. Τόπος κατοικίας: μοριοδοτούνται όσοι αποδεδειγμένα διαμένουν σε διαφορετική πόλη από
τη γονεϊκή οικογένεια, και έχουν ατομικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 5.000 Ευρώ (5
μόρια).
iii. Εργασιακή κατάσταση: μοριοδοτούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι άνεργοι (ενεργός
κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ - 5 μόρια) ή σύζυγοι ανέργων (10 μόρια) ή έχουν έναν γονέα άνεργο (10
μόρια) ή δύο γονείς ανέργους (15 μόρια).
iv. Οικογενειακή κατάσταση: Βαρύνοντα τέκνα (5 μόρια έκαστο) ή λοιπά προστατευόμενα
τέκνα από την ίδια οικογένεια (3 μόρια έκαστο).
v. Λοιπά ζητήματα που τεκμηριωμένα επικαλείται ο φοιτητής: μέχρι 10 μόρια κατά την κρίση
της Επιτροπής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: α. Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2015
β. οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2015, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου και των
οικείων του (κατά περίπτωση βάσει των ανωτέρω) γ) λοιπά δικαιολογητικά για όσους εμπίπτουν
στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι την
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015.
Καταβολή διδάκτρων: Η καταβολή του ποσού των διδάκτρων για το α΄ εξάμηνο (800 Ευρώ) θα
πρέπει να γίνει από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015. Όσοι
έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφίας για τη μείωση του ποσού των
διδάκτρων, θα πρέπει να αναμείνουν την ανακοίνωση των ονομάτων των υποτρόφων. Σε
περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
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σε περίπτωση απουσίας ατομικού εισοδήματος.
σε περίπτωση μη συγκατοίκησης με τους γονείς.
6
σε περίπτωση α. συγκατοίκησης με τους γονείς ή β. μη συγκατοίκησης με ατομικό φορολογητέο εισόδημα
μικρότερο των 5.000 Ευρώ.
7
σε περίπτωση απουσίας ατομικού εισοδήματος.
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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.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Β΄ έτος 2015-2016

Το ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» έχει αποφασίσει
να χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές του με κριτήρια την επίδοση, τη συνέπεια και τα
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Οι υποτροφίες για τους φοιτητές του Β΄ έτους αφορούν
απαλλαγή από μέρος των διδάκτρων, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή για το ακαδ.
έτος 2015-2016:
Α. Υποτροφίες επίδοσης:
i. Για τις Κατευθύνσεις «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία», «Ειδική
Αγωγή» και «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»: 1ος: μείωση
κατά 50%, 2ος μείωση κατά 25%, 3ος μείωση κατά 25%.
ii. Για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»: 1ος: μείωση κατά
50%, 2ος μείωση κατά 25%.
Β. Υποτροφίες εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του
Τομέα Παιδαγωγικής (βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ανεξάρτητα από
Κατεύθυνση)8:
3 άτομα: μείωση κατά 75%
4 άτομα: μείωση κατά 50%
11 άτομα: μείωση κατά 25%
Κριτήρια επιλογής:
Από τη διεκδίκηση υποτροφιών εξαιρούνται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του
ΠΜΣ (άρθρο 5) οι υπότροφοι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οι φοιτητές που
εγγράφονται στο ΠΜΣ χωρίς να συμμετέχουν σε εξετάσεις (υπεράριθμοι - 20%).
Α. Για υποτροφίες επίδοσης:
Αφαιρείται ποσοστό 50% από το ποσό της μείωσης διδάκτρων από όσους
παίρνουν επίδομα εκπαιδευτικής αδείας. Ακόμη από όσους το ατομικό φορολογητέο
εισόδημα9 ή το άθροισμα οικογενειακού και ατομικού φορολογητέου εισοδήματος10 ή το
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Στην κατηγορία αυτή υποτροφιών προβλέπεται απασχόληση αντίστοιχη προς το ποσό από το οποίο
απαλλάσσεται ο φοιτητής, η οποία μπορεί να αφορά: επιτηρήσεις σε εξεταστική περίοδο,
συνεργασία με μέλη ΔΕΠ για οργανωτική και διοικητική υποστήριξη, γραμματειακή υποστήριξη σε
ημερίδες ή συνέδρια, υποστήριξη ερευνητικών δράσεων ή άλλες δράσεις του Τομέα Παιδαγωγικής.
Η αποδοχή της υποτροφίας συνεπάγεται διαθεσιμότητα για οποιαδήποτε χρονική στιγμή του
τρέχοντος ακαδ. έτους (εντός του ωραρίου που αντιστοιχεί στην Κατεύθυνση φοίτησης).
9
σε περίπτωση μη συγκατοίκησης με τους γονείς.
10
σε περίπτωση α. συγκατοίκησης με τους γονείς ή β. μη συγκατοίκησης με ατομικό φορολογητέο
εισόδημα μικρότερο των 5.000 Ευρώ.

οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα11 υπερβαίνει τις 35.000 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή
το αφαιρούμενο ποσό διατίθεται σε φοιτητές που αιτούνται μείωση των διδάκτρων από
την κατηγορία Β. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος υποτροφία επίδοσης είναι να μην
οφείλει (με το πέρας της βαθμολόγησης των υποχρεώσεων που έπρεπε να κατατεθούν
μέχρι την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2015) περισσότερα από 1 μάθημα του προγράμματος
του α΄ έτους σπουδών.
Β. Για υποτροφίες εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του
Τομέα Παιδαγωγικής (βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ανεξάρτητα από
Κατεύθυνση):
Μοριοδοτούνται τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:
i. Εισόδημα: Προσμετράται το ατομικό φορολογητέο εισόδημα12 ή το άθροισμα
οικογενειακού και ατομικού φορολογητέου εισοδήματος13 ή το οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα14 και μοριοδοτείται κατά φθίνουσα σειρά (από το μικρότερο προς
το μεγαλύτερο εισόδημα) με μέγιστο αριθμό μορίων 35.
ii. Τόπος κατοικίας: μοριοδοτούνται όσοι αποδεδειγμένα διαμένουν σε διαφορετική
πόλη από τη γονεϊκή οικογένεια, και έχουν ατομικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των
5.000 Ευρώ (5 μόρια).
iii. Εργασιακή κατάσταση: μοριοδοτούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι άνεργοι
(ενεργός κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ - 5 μόρια) ή σύζυγοι ανέργων (10 μόρια) ή έχουν έναν
γονέα άνεργο (10 μόρια) ή δύο γονείς ανέργους (15 μόρια).
iv. Οικογενειακή κατάσταση: Βαρύνοντα τέκνα (5 μόρια έκαστο) ή λοιπά
προστατευόμενα τέκνα από την ίδια οικογένεια (3 μόρια έκαστο).
v. Λοιπά ζητήματα που τεκμηριωμένα επικαλείται ο φοιτητής: μέχρι 10 μόρια κατά την
κρίση της Επιτροπής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: α. Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής
δήλωσης 2015 β. οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2015,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τον τόπο
διαμονής του ενδιαφερομένου και των οικείων του (κατά περίπτωση βάσει των ανωτέρω)
γ) λοιπά δικαιολογητικά για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Η
υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015.
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σε περίπτωση απουσίας ατομικού εισοδήματος.
σε περίπτωση μη συγκατοίκησης με τους γονείς.
13
σε περίπτωση α. συγκατοίκησης με τους γονείς ή β. μη συγκατοίκησης με ατομικό φορολογητέο
εισόδημα μικρότερο των 5.000 Ευρώ.
14
σε περίπτωση απουσίας ατομικού εισοδήματος.
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Καταβολή διδάκτρων: Η καταβολή του ποσού των διδάκτρων για το γ΄ εξάμηνο (800
Ευρώ) θα πρέπει να γίνει από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 ως την Τρίτη 1
Δεκεμβρίου 2015. Όσοι αναμένουν την κατανομή των υποτροφιών επίδοσης -και δεν
λάβουν υποτροφία βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων- οφείλουν να καταθέσουν το
μισό ποσό των διδάκτρων (400 ευρώ) μέσα στην ίδια προθεσμία. 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.

