
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023 
 

Προς: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ. 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [1] 

 

Ονοματεπώνυμο & 
Πατρώνυμο: 

 

Α.Δ.Τ.:  Ημερ. Γέννησης:  

Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος:  Έγγαμος:  

 

Αριθμός Παιδιών 
έως 13 ετών: 

 
Αριθμός Παιδιών 
14 ετών και άνω: 

 
Αριθμός Παιδιών 
έως 24 ετών που φοιτούν: 

 

 

Κινητό τηλέφωνο:  Ε-mail:  

 
Ε1.1. Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα την απαλλαγή δεν 
έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι: 

Τέκνο 
τρίτεκνης ή 
πολύτεκνης 
οικογένειας 

 
Τέκνο 
άγαμου 
γονέα 

 
Ορφανός 
τουλάχιστον από 
έναν (1) γονέα 

 
Άτομο με αναπηρία ή 
μέλος νοικοκυριού με 
άτομο με αναπηρία 

 

 
[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), σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ [2] 

(Σημειώστε «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο) 

α/α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. 

Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και Εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων 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) 

 

2. 
Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και Εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων των δύο (2) 
τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος, αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο 
έτος της ηλικίας του 

 

3. 

Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και Εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων 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 

 

4. 

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, (ανάλογα με την περίπτωση) του συνόλου των μελών της 
οικογένειας του αιτούντος (περίπτωση με α.α 1 του πίνακα) ή του αιτούντος (περίπτωση 
με α/α 2 του πίνακα) ή του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η 
(περίπτωση με α/α 3 του πίνακα) των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών 

 

5. 
Πρόσφατο πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο 
του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή 

 

6. 

Πιστοποιητικά έγγραφα απόδειξης της ειδικής περίπτωσης Ε1.1. (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). Τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται 
η αίτηση 

 

7. 
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 

 

8. 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών/η αιτούσα βεβαιώνει ότι δεν έχει κάνει χρήση 
του δικαιώματος απαλλαγής  από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 
86 του ν.4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. 

 

[2] Πριν την υπογραφή και κατάθεση 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. 

 
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ.3 
της αριθμ.131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018). 
Η κατάθεση της αίτησης αποτελεί ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης για τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για την παροχή πληροφόρησης, υπηρεσιών και 
ενημερώσεων που άπτονται ακαδημαϊκών θεμάτων, της υποψηφιότητάς μου και καθ’ όλη την διάρκεια 
της φοίτησής μου. 

 

Ημερομηνία:  Ονοματεπώνυμο & υπογραφή 

   



 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία 
γέννησης(2):  

 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Ε-mail:   

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

 
Δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη 
του άρθρου 86 του ν. 4957/2022  και δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή. 
 

 (4) 

 
Ημερομηνία:…….../…….../…………. 

 
Ο – Η Δηλών 

/ούσα 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



 

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21.07.2022)  

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 

λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Άρθρο 86  

 Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης 

-  Υποτροφίες  

1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να 

φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα 

οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. 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. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό 

που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά 

ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής 

από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην 

πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό 

της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση 

του αριθμού.  

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή 

Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και 

εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.  

7. 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.  

8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.  
 
 

Υ.Α. Αριθμ. 104375/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 4659/05.09.2022) 

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 

εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 

για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, 

ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ 

(8.752,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε 

το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (6.126, 40 €) 

(70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος 

 


