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EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA APIΣTOTEΛEIO 
ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Πληροφορίες: Τάνια Κάτσιου 
Τηλ.: 2310 995510

Θεσσαλονίκη 9 Σεπτεμβρίου 2019 
Αρ. Πρωτ. 01

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και τις Υπουργικές Αποφάσεις: 
-131757/Ζ1/ 2.8.2018 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ.   3387/10-8-2018/τ. Β΄ &  
-102787/Ζ1/ 26.6.2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2743/03-7-2019/τ. Β΄
που αφορούν ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

Δικαιούχοι Μη δικαιούχοι -Προϋποθέσεις απαλλαγής: 

1. Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται,
απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και 
το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100% το 
δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος.  Διευκρινίζεται ότι το ποσό που 
αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 35 του ν.4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται στην Υπουργική 
Απόφαση 102787/Ζ1/ 26.6.2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2743/03-7-2019/τ. Β, 

2. Η χρήση δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά (αρ.3 παρ.2
ΥΑ 131757/Ζ1/2.8.2018).
3. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν υπερβαίνουν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών
που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι απαλλασσόμενοι φοιτητές υπερβαίνουν το ποσοστό, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης (έως το 30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρ.3 παρ.3 ΥΑ 
131757/Ζ1/2.8.2018).  
4. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
(αρ.3 παρ.4 ΥΑ 131757/Ζ1/2.8.2018).

Απαραίτητα δικαιολογητικά των φοιτητών που δικαιούνται απαλλαγή από δίδακτρα: 
(ΥΑ 131757/Ζ1/2.8.2018, άρθρο 5-απαιτούμενα δικαιολογητικά) 

1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

2. Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού
ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος /ή και των γονέων του, σε περίπτωση που ο 
αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, για το οποίο κατά το χρόνο επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η 
εκκαθάριση φόρου. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το 
εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν 
καταχωρημένος πριν από την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"



Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά από τις 01 Οκτωβρίου 2019 έως και 
07 Οκτωβρίου 2019. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. 

Επισυνάπτεται :

1. ΦΕΚ αριθμ.3387/10.8.2018/τεύχος Β, με την ΥΑ αριθμ.131757/Ζ1/2.8.2018

3. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος 
Αναστάσιος Τέλλιος 

2. ΦΕΚ αριθμ. 2743/03.7.2019/τεύχος Β, με την ΥΑ αριθμ.102787/Ζ1/26.6.2019

3. 
(α) Πιστοποιητικό/α Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι 
εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους 
φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίίδρυμα της Ελλάδος ή 
αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κκατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε 
κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να 
είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
(γ) Ιατρική γνωμάτευση των κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής 
Επιτροπής του Ι.Κ.Α. ή των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) του Ναυτικού 
(Α.Ν.Υ.Ε.) της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει 
συμπληρώσει το 18ο άλλα όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική 
στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια  της αναπηρίας από αυτά. 
(δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον 
ένα  ή και τους δύο γονείς. 
(ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων 
γονέων. 
(στ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση 
του δικαιώματός απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 
4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. 
(ζ) Η επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.  
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