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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 
ΘΕΜΑ:  Διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών/τριών των 

Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2018 (συν. 1) και των 

Αριθμ. 131758/Ζ1/02.08.2018 και 131757/Ζ1/02.08.2018  Υπουργικών Αποφάσεων 

(ΦΕΚ 2726/Β’/03.07.2020) , που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με την απαλλαγή από 

τα τέλη φοίτησης φοιτητών/τριών Π.Μ.Σ. των Ελληνικών Α.Ε.Ι., για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/τριών στο Α΄ εξάμηνο, 

ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Σε περίπτωση που, βάσει 

του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., ο/η φοιτητής/τρια καταβάλει την 

πρώτη δόση των διδάκτρων ταυτόχρονα με την εγγραφή, θα του/της 

επιστραφεί ακέραιο το εν λόγω ποσό, εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, διαπιστωθεί ότι ανήκει στους/τις  απαλλασσόμενους/ες από 

τα τέλη φοίτησης.      

2. Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 5 της Αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., 

υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες ηλεκτρονικά σε ειδικά 

διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: 

https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.  

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (άρθρο 4 της Αριθμ. 

131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α.).  

Σε περίπτωση μη υποβολής απαιτούμενου δικαιολογητικού ή υποβολής 

λανθασμένου δικαιολογητικού,  η Επιτροπή ζητά την εκ νέου υποβολή του 

απαραίτητου δικαιολογητικού εντός ορισμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση 

που αυτό δεν υποβληθεί η αίτηση απορρίπτεται. 

 

Η παραπάνω Επιτροπή δύναται επίσης να ζητήσει, εντός ορισμένης 

προθεσμίας, συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κρίνει απαραίτητα, 

πέρα από τα απαιτούμενα που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 3. παρ. 3 της 

Αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α.). 

4. Η Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα με τους/τις απαλλασσόμενους/ες 

φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 

https://nautilus.aegean.gr/didaktra


εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. 

(άρθρο 3. παρ. 3 της Αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α.).   

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το παραπάνω 

ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30 %) ξεκινώντας από 

αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρθρο 3. παρ. 3 της Αριθμ. 

131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α.). 

5. Ο Πίνακας με τους/τις απαλλασσόμενους/ες φοιτητές/τριες εγκρίνεται και 

επικυρώνεται από τη Συνέλευση ή την Ε.Δ.Ε.  (σε περίπτωση 

διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.).  

Στη σχετική απόφαση σημειώνεται ότι: 

- Ο Πίνακας δεν αναπροσαρμόζεται λόγω διακοπής φοίτησης ή 

διαγραφής φοιτητή/τριας.  

- Σε περίπτωση αναστολής φοίτησης το δικαίωμα της απαλλαγής του 

φοιτητή/τριας παραμένει σε ισχύ.           

6. Μετά την έγκριση από τη Συνέλευση, οι απαλλασσόμενοι/ες 

φοιτητές/τριες ενημερώνονται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με 

προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Στη σελίδα του Π.Μ.Σ. αναρτάται επίσης 

Πίνακας όπου αναγράφονται μόνο οι αριθμοί μητρώου των 

απαλλασσόμενων φοιτητών/τριών.    

 

   


