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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΗΠΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2021 – 2022 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 01/11/2021 έως Δευτέρα 15/11/2021. 

 

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών 

Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, Άρθρο 35, §2 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 131757/Ζ1 (ΦΕΚ. 

3387/10-8-2018) και 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021), ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα 

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

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής 

1. Δικαίωμα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Περιβαλλοντική Μηχανική», όπου αυτά προβλέπονται, είναι όσων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 

διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν 

αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό 

(70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 

κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). 

 

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για 

το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 

 Με την υπ’αριθμ. 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το 

ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν 

το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00€) (100% του 

εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) , για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε έξι 

χιλιάδες εκατό σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90€) (70% εθνικού διάμεσου 

διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος). 

 2. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022 ο συνολικός αριθμός υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με οικονομικά κριτήρια 

είναι:  30% Χ (αριθμός ενεργών φοιτητών) =30% Χ 14 = 4 (τέσσερις) υποτροφίες 

 

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά 

κατάταξης (έως το 30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.  

3. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.  

4. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.  
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Όσοι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απαλλαγής από την 

καταβολή τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, μπορούν να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (secretariat@chenveng.tuc.gr) από  

01 έως 15 Νοεμβρίου 2021 τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Γενική Αίτηση  

2.  (α) Πρόσφατο (2021) πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο 

του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. 

        (β) 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. 

3. Αντίγραφα των: δηλώσεις Ε1, εκκαθαριστικού εισοδήματος & εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ του 

αιτούντος (και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η) του τελευταίου φορολογικού έτους (2020) για 

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

με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

4. Αντίγραφα των: δηλώσεις Ε1, εκκαθαριστικού εισοδήματος & εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ των 

γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος ή είναι γεννημένος/η έως και την 

31/12/1997, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού 

έτους (2020) για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση 

φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση 

διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο 

αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή 

φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνει: 

 α) την μόνιμη κατοικία (επισυνάπτεται έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών 

οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του), 

 β) αν ο αδελφός/ή είναι προπτυχιακός φοιτητής, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού, 

 γ) αν λαμβάνει επιδότηση ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός 

του, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, 

ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος,  

δ) αν είναι πολύτεκνος, 

ε)ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για το Π.Μ.Σ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ από άλλη πηγή. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά, όποιο άλλο 

δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.  

 

Πληροφορίες:  κα Μαναρώλη Λίνα 

   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΧΗΜΗΠΕΡ 

   Τηλ: +30.28210.37780 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ 

Αναπλ. Καθηγητής κ. Απόστολος Βουλγαράκης 

https://www.chenveng.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes/chrisima-entypa

