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Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τα
τέλη φοίτησης

ΦΕΚ.3387/10.8.2018 τ. Β΄
α. Υπουργική Απόφαση 131758/Ζ1 /10.8.2018
β. Υπουργική Απόφαση 31757/Ζ1/10.8.2018

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που δέχτηκε η υπηρεσία μας ως προς την εφαρμογή της
Υπουργικής Απόφασης περί «Ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (ΦΕΚ.3387/10.8.2018 τ. Β΄), σας
παραθέτουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, όπως προβλέπονται στην ανωτέρω
Υπουργική Απόφαση.
Δικαιούχοι:
1. Οι φοιτητές Π.Μ.Σ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν), δεν υπερβαίνει για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ποσό των 8.777,00 ευρώ.
2. Οι φοιτητές Π.Μ.Σ των οποίων το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνει
το ποσό των 6.143,90 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
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
α. β. το εισόδημα του φοιτητή και της συζύγου του εφόσον είναι έγγαμος.
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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 εξέταση των αιτήσεων πραγματοποιείται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του Ν.
4485/2017.
Υπολογισμός εισοδημάτων:
Ι. Ατομικό εισόδημα (Φοιτητής άγαμος, Φοιτητής μη εξαρτώμενο μέλος)
Α1. Προσθέτουμε τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτοαπασχόληση, συντάξεις,
επιδόματα ανεργίας, ακίνητη περιουσία, οικογενειακά επιδόματα κ.λπ., δηλαδή το σύνολο των
καθαρών αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήματος.
Από το άθροισμα των αποδοχών,
Α2. αφαιρούμε τους φόρους (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη τεκμαρτά εισοδήματα.

Ατομικό Εισόδημα = Α1 – Α2
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ΙΙ. Οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (Φοιτητής εξαρτώμενο μέλος ή έγγαμος)
A1. Προσθέτουμε τα εισοδήματα των μελών της οικογένειας από όλες τις πηγές εισοδήματος
(μισθωτές υπηρεσίες, αυτοαπασχόληση, συντάξεις, ακίνητη περιουσία, επιδόματα ανεργίας,
οικογενειακά επιδόματα κ.λπ.) και έτσι προκύπτει το συνολικό καθαρό εισόδημα. Εάν πρόκειται για
φοιτητή έγγαμο προστίθενται τα εισοδήματα τού ιδίου και της συζύγου του.
Από το άθροισμα αυτό,
A2. αφαιρούμε, τους φόρους (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη τεκμαρτά εισοδήματα.
B. Υπολογίζουμε την κλίμακα ισοδυναμίας προσθέτοντας αναλόγως τους εξής συντελεστές
στάθμισης:
B1. για τον πρώτο ενήλικα, συντελεστής 1
Β2. για τον δεύτερο ενήλικα, συντελεστής 0,5 και
Β3. για τα μέλη 14 ετών και άνω και για παιδιά 13 ετών και κάτω, συντελεστής 0,3 επί τον αριθμό
των μελών της κατηγορίας αυτής.
Υπολογίζουμε το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα διαιρώντας το συνολικό καθαρό
οικογενειακό εισόδημα [Α1-Α2] διά του αθροίσματος των συντελεστών στάθμισης [Β1+Β2+Β3].

οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα =

[𝚨𝟏−𝚨𝟐]
[𝚩𝟏+𝚩𝟐+𝚩𝟑]

Εξαρτώμενα μέλη:


τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι
άγαμα και δεν

υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εάν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.



τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη
Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους και σε καμία περίπτωση μετά τη


συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.


τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας

τους.

το
 ορφανό ή τα ορφανά τέκνα αποτελούν ίδια οικογένεια, όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο
γονέων.

Προσοχή: Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
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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 του, εάν είναι έγγαμος ή των γονέων
του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Οι
ως άνω φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά, αφορούν το τελευταίο φορολογικό έτος για το
οποίο, κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ., έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων,
προσκομίζεται η δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι
καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν πριν από την υποβολή φορολογικής δήλωσης
αυτοτελώς.
3. α. Πιστοποιητικό/ά 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 ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή
αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε
Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 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 (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής
Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων 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 αλλά 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 έναν ή και τους δύο γονείς.
ε. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων
γονέων.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του
δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε άλλο Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.
4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.
Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητεί συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει
απαραίτητο.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Έρευνας
Άννα Κυπριάδου
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