
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα» 
προκηρύσσει υποτροφία για έναν/μία (1) δευτεροετή φοιτητή/-τρια του ΠΜΣ 
«Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα». Ο/η φοιτητής/τρια που θα λάβει την 
υποτροφία απαλλάσσεται από την καταβολή των διδάκτρων του εαρινού εξαμήνου 
του δευτέρου έτους σπουδών (650,00 €).  
 
Υποψήφιοι/-ες μπορούν να είναι φοιτητές/-τριες του δευτέρου έτους σπουδών υπό 
την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει: 
 
α. το ποσόν των 20.000 € για υποψήφιους/ες οι οποίοι υποβάλλουν ατομική 
δήλωση εισοδήματος. Εφόσον στη δήλωση εισοδήματος εμφανίζονται βαρύνοντα 
μέλη (παιδιά) το ποσόν αυτό επαυξάνεται κατά 5.000,00 € για κάθε βαρύνον μέλος.  
 
β. το ποσόν των 35.000,00 € για υποψήφιους/ες οι οποίοι υποβάλλουν 
οικογενειακή δήλωση εισοδήματος. Εφόσον στη δήλωση εισοδήματος εμφανίζονται 
βαρύνοντα μέλη (παιδιά) το ποσόν αυτό επαυξάνεται κατά 5.000,00 € για κάθε 
βαρύνον μέλος.  
 
Στην περίπτωση που το ατομικό εισόδημα είναι χαμηλότερο των 5.000,00 €, 
απαιτείται να προσκομισθεί και το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας 
εισοδήματος των γονέων, εφόσον οι γονείς υποβάλλουν δήλωση. 
 
Η υποτροφία θα απονεμηθεί με κριτήριο την επίδοση των υποψηφίων φοιτητών/-
τριών. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση το Γενικό Βαθμό τους στα 
μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών και ο/η πρώτος/η θα λάβει την υποτροφία. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων 
του πρώτου έτους φοίτησης.  
Οι αιτήσεις που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω εισοδηματικά όρια (υπερβαίνουν 
δηλαδή τα ανωτέρω οριζόμενα κατά περίπτωση ποσά) δεν θα ληφθούν υπόψη για 
την κατάταξη.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι 
τις 24/01/2022 αίτηση μέσω του e-protocol-από την ιστοσελίδα του ΤΕΑΠΗ 
www.ecd.uoa.gr (Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 01. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, δηλ. 
το εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος που απαιτείται κατά περίπτωση.  
Η αίτηση θα απευθύνεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και 
ανθρώπινα δικαιώματα» και θα γράφει: Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου 
προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφίας 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
 
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 
Νέλλη Ασκούνη 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
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