Φλώρινα 7/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Όσοι

επιτυχόντες

ακαδημαϊκού

έτους

2022-2023

του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής
Εκπαίδευσης Και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από
τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21.07.2022) και την
Υπουργική Απόφαση 108990/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 4899/16.09.2022), εφόσον το επιθυμούν,
καλούνται να καταθέσουν, ηλεκτρονικά, τη συνημμένη αίτηση απαλλαγής, συνοδευόμενη
από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας
του ΠΜΣ (vsachinidis@uowm.gr) από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00
μέχρι και τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.
Επισημάνσεις / διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής τελών φοίτησης
1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών
ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο
κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή
ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον
βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό
εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο
προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
2.

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Π.Μ.Σ., Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 53100
Τηλ. 2385055001

3. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση
της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2)
τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την
απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του,
ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως
είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την
έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό
(70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον
πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο
αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος
ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων
οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της
ηλικίας του,
γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2)
τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή
της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν
υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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4. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι
τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός
τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο
με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την
υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ.
4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό
(100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.
5. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται
αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής.
6. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι η υποβολή της
αίτησης στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ανακοίνωση.
Κάθε πρόσωπο το οποίο, με γνώση του κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή
έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχος αδικήματος
και αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες του έναντι του νόμου
Για να καταστεί δυνατή η εξέταση των αιτήσεων, είναι απαραίτητο αυτές να είναι ορθά
συμπληρωμένες και να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά /
δικαιολογητικά. Πριν την υπογραφή αποστολή της αίτησης παρακαλείστε να μελετήσετε
τις πληροφορίες / οδηγίες και να βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει αντίγραφα όλων των
απαιτούμενων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων/δικαιολογητικών που αναφέρονται σε αυτές.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Π.Μ.Σ. «Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
3ο χλμ. Φλώρινας - Νίκης
53100 Φλώρινα
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