
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. 

«Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της 

ένταξης» 

Παρακαλούνται οι εισακτέοι στο ΔΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – 

Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» για το ακ. έτος 2022-2023 που πληρούν τα κριτήρια για την 

απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022,την Υπουργική 

Απόφαση 108990/Ζ1/16-9-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-9-2022) καθώς και την Υπουργική 

Απόφαση 104375/Ζ1/29-8-2022 (ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022), εφόσον το επιθυμούν, να 

καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με συνημμένα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 7 

Οκτωβρίου 2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mail: specialedu@helit.duth.gr. 

Οι προϋποθέσεις δωρεάν φοίτησης είναι οι εξής (αρ. 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. 

Α’/21-07-2022): 

(α) 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 

Δ.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. 

Εφόσον πληρείται η προϋπόθεση αριστείας πρέπει να ισχύουν και 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 (6.126,40 € ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022), 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 (8.752,00 € ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022), 

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 
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αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό 

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

4659/τ. Β’/5-9-2022), σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-9-

2022): 

1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

2. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του 

εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), 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), των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, 

κατά το χρόνο επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, 

προσκομίζεται η δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι 

καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κ.Φ.Ε.) ή ήταν 

καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς. 

3. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου 

είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός 

των τελευταίων τριών μηνών. 

4. 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 της 

Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν 

πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο. 

5. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση 

Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού 

(Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, 

για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η 

αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά. 

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός 

από τον έναν ή και τους δύο γονείς. 

7. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο 

διαζευγμένων γονέων. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει 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. 

 


