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Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία 
 
 

Μύρινα, 23/09/2022 
 
 

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης 

Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023. 

 

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής 

 

Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022, Άρθρο 86, ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη 

φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 

 

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 7,5/10. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχουν οι φοιτητές που πληρούν την 

προϋπόθεση αυτή, 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 26 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, δεν  

υπερβαίνει το 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 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. 

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) υπερβαίνει 

το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του 

εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. 

2) Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι 

δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30%) 

ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

3.)Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατατίθεται μόνο μία φορά αποκλειστικά 

για τη φοίτηση σε ένα Π.Μ.Σ.  

4. )Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. 

5. )Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών. 

 

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας επιλογής & εγγραφής  των φοιτητών του Π.Μ.Σ. 

 

 

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 

εισόδημα 

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 

Με την υπ’αριθμ. 104375/Ζ1 (ΦΕΚ Β ́ 4659/5-9-2022) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι 

το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την 

εφαρμογή των διατάξεων  το 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)(100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου  ισοδύναμου  εισοδήματος), για δε το 

οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και  (€6.126,40) (70% εθνικού διάμεσου 

διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος). 

 

 

 

 
 
 


