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Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-21
Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (2726 Β / 3-7-2020),
καθορίστηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες για το ποιοι θα μπορούν να φοιτούν δωρεάν στα
μεταπτυχιακά και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν.
Βάσει του νόμου 4485/2017(Α΄ 114) ποσοστό έως 30% των φοιτητών δεν θα
καταβάλουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, με βάση οικονομικά κριτήρια.
Δικαιούχοι της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στα ΠΜΣ, όπως αναφέρει η σχετική
απόφαση, θα είναι «οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο
εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:
«Διαπιστώνουμε 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 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ
χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε
χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.736,50 €) (70% εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).»
Όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος (4485/2017(Α΄ 114)), οι φοιτητές που θα
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Στην
περίπτωση που οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, θα επιλέγονται με σειρά
κατάταξης (έως το 30%), ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χρήση του δικαιώματος φοίτησης χωρίς την καταβολή
διδάκτρων μπορεί να γίνει μόνο μία φορά, ενώ όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή,
δεν δικαιούνται να απαλλαχθούν.
Με βάση την Υπουργική Απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ», ως
δικαιούχοι ορίζονται:
1. Οι φοιτητές Π.Μ.Σ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν), δεν
υπερβαίνει το ποσό των 8.195,00 ευρώ.
2. Οι φοιτητές Π.Μ.Σ των οποίων το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν
υπερβαίνει το ποσό των 5.736,50 ευρώ.

Για τους άγαμους φοιτητές άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ετών λαμβάνεται υπόψη
μόνο το ατομικό τους εισόδημα.
Με τον όρο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα:
α. των μελών της οικογενείας του φοιτητή εφόσον ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος
και
β. το εισόδημα του φοιτητή και της συζύγου του εφόσον είναι έγγαμος.
Περιορισμοί:
α. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που
κατά τον υπολογισμό με βάση το ανωτέρω ποσοστό προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός
στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5),
και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Σε περίπτωση
που οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, αυτοί επιλέγονται
με σειρά κατάταξης (έως του 30%) ξεκινώντας από εκείνους που έχουν το μικρότερο
εισόδημα.
β. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη
επιλογής σε Π.Μ.Σ..
γ. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
δ. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο
για μία επιλογή του σε ΠΜΣ.
ε. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Η διαδικασία
Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης θα υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο μεταπτυχιακό. Η εξέταση των αιτήσεων θα
πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή επιλογής. Ως προθεσμία υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών η Σ.Ε. του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού
Έργου» ορίζει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ως ημερομηνία ανακοίνωσης των
δικαιούχων την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.
Τα δικαιολογητικά
Κάθε φοιτητής που δικαιούται απαλλαγή, θα πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική
μορφή στο μέιλ του ΠΜΣ thepae@ppp.uoa.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ως
συνημμένα αρχεία:
1. Σχετική αίτηση, 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/η και
των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος του τελευταίου
φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση φόρου. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, θα πρέπει να προσκομίσει το Ε1
και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο
μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του
οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
4. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό
Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος ή 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.
5. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση
Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού
(ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για
εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν
είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα δικαιολογητικά
αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να
προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
6. Εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς, θα
χρειαστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.
7. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο
διαζευγμένων γονέων.
8. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει
χρήση του δικαιώματος 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.
Σημειώνεται, ότι η επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά, όποιο άλλο
δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.
Τα δικαιολογητικά 1,2,3 και 8 υποβάλλονται υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα κατά
περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.
Η καταβολή του συνολικού ποσού των διδάκτρων α΄ εξαμήνου (800 ευρώ) για όσους
δεν υποβάλουν αίτηση απαλλαγής θα πρέπει να γίνει έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
2020.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων απαλλαγής θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και όσοι από τους αιτούντες δεν λάβουν υποτροφία, θα πρέπει
έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου να καταβάλουν το σύνολο του ποσού.
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 «Κ.Ε. 15276». Οι
φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (ή να το
αποστείλουν 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.

