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Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2015 

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Β΄ 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 2015-2016 των υποτροφιών εθελοντικής συνεργασίας στις 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τομέα Παιδαγωγικής (βάσει 

κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ανεξάρτητα από Κατεύθυνση) – 

επανανάρτηση εις το ορθόν:  

 

1. Δρόσου Βασιλική: μείωση διδάκτρων 75% (135 ώρες συνεργασίας) 

2. Παπαδοπούλου Ουρανία: μείωση διδάκτρων 75% (ζήτησε να έχει μείωση 

50% και το υπόλοιπο μεταφέρθηκε στους επόμενους: 90 ώρες 

συνεργασίας) 

3. Ζωγράφου Έλενα: μείωση διδάκτρων 66,7% (120 ώρες συνεργασίας) 

4. Ζώη Όλγα: μείωση διδάκτρων 66,7% (120 ώρες συνεργασίας) 

5. Καλλιμάνη Ελευθερία: μείωση διδάκτρων 66,7% ζήτησε να έχει μείωση 

25% και το υπόλοιπο μεταφέρθηκε στους επόμενους: 45 ώρες 

συνεργασίας)  

6. Αδαμίδης Κοσμάς: μείωση διδάκτρων 66,7% (μετά από επανέλεγχο και 

επαναμοριοδότηση - 120 ώρες συνεργασίας) 

7. Νικολοπούλου Μαρία: μείωση διδάκτρων 50% (90 ώρες συνεργασίας) 

8. Τσιώρα Μαριάννα: μείωση διδάκτρων 50% (90 ώρες συνεργασίας) 

9. Ζαχομάλλιου Αικατερίνη: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

10. Ζαχομάλλιου Όλγα: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

11. Κουκοβίνης Αλέξανδρος: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

12. Μεταξοπούλου Ιωάννα: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

13. Κάλλου Ευσταθία: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

14. Δήμου Παρασκευή: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

15. Κατσάρα Ασπασία: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

16. Καραγιώργου Χαρίκλεια: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

17. Κρικώνη Μαρία: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

18. Σαλαπάτα Ευαγγελία: μείωση διδάκτρων 25% (45 ώρες συνεργασίας) 

 

http://thepae.ppp.uoa.gr/


 

Καταβολή διδάκτρων: Η καταβολή του ποσού των διδάκτρων για το γ΄ 

εξάμηνο (800 Ευρώ) θα πρέπει να γίνει ως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 

2015. Όσοι αναμένουν την κατανομή των υποτροφιών επίδοσης -και δεν έλαβαν 

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..  

 

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή  του ΠΜΣ 

 

 
 

 

 


