
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

          

                Μυτιλήνη, 06.10.2022 

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

Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022  και των υπ’ αριθ. 

104375/Ζ1/29.08.2022 (ΦΕΚ4659/Β/06.09.2022) και 108990/Ζ1/08.09.2022 (ΦΕΚ 

4899/Β/16.09.2022)  Υπουργικών Αποφάσεων (επισυνάπτονται), που ρυθμίζουν τα 

θέματα σχετικά με το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τέλη φοίτησης, από 

το ακαδ. έτος 2022 – 2023 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. (συν 1.) η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων για πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα τέλη 

φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της  υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α.. 

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 το σύνολο των τελών φοίτησης.      

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

αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 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. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α.: 

- Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 

τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) 

Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 

ημεδαπής 

- Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη 

πηγή 

- Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για 

την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε 

Π.Μ.Σ. 

4. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 

Υ.Α. η εξέταση των αιτήσεων και της συνδρομής των κριτηρίων 

απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος στην περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή από την 

https://nautilus.aegean.gr/didaktra


Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) σε περίπτωση διατμηματικού 

ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα. 

Για διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται το παραπάνω έργο να 

ανατίθεται από τη Συνέλευση ή κατά περίπτωση την Ε.Π.Σ. στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.  

Σε περίπτωση μη υποβολής απαιτούμενου δικαιολογητικού ή υποβολής 

λανθασμένου δικαιολογητικού,  η Επιτροπή ζητά την εκ νέου υποβολή του 

εντός ορισμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν υποβληθεί η 

αίτηση απορρίπτεται. 

Η παραπάνω Επιτροπή δύναται επίσης να ζητήσει, εντός ορισμένης 

προθεσμίας, συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει 

απαραίτητο.  

5. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων η Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα με τους/τις 

δικαιούχους πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.  

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 

Υ.Α.: 

- Ο συνολικός αριθμός των απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης 

φοιτητών 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 

- Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει 

το τριάντα τοις εκατό (30%), οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά 

φθίνουσας κατάταξης ως τη συμπλήρωση του αριθμού. 

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

επικυρώνεται από τη Συνέλευση ή κατά περίπτωση από  την Ε.Π.Σ. 

Στη σχετική απόφαση (συν. 2) 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.           

7. Μετά την έγκριση από τη Συνέλευση ή την Ε.Π.Σ., 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.    

 

   


