Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»,
ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2021-2022, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη
φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 27/10/2020 έως και 01/11/2020.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’), υποβάλλονται από τους/τις
ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα
στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της ανωτέρω οριζόμενης
προθεσμίας.
Δικαίωμα απαλλαγής έχουν φοιτητές/τριες που το ατομικό και το οικογενειακό τους
εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτοτελώς, για το μεν ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες
επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου
ισοδύναμου εισοδήματος), για το δε οικογενειακό ισοδύναμο σε έξι χιλιάδες εκατόν
σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 2988-Β/8-7-2021τ.Β΄).
Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών, θα
καταρτιστεί Πίνακας με τους/τις απαλλασσόμενους/ες φοιτητές/τριες, ο οποίος θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του TΜΣΠΣ.
Για την υποστήριξη σε θέματα που προκύπτουν σχετικά με την υποβολή των
αιτήσεων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. παρακαλούμε να στέλνετε τα
μηνύματά σας στη διεύθυνση nautilus-support@aegean.gr
Όσον αφορά την έκδοση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) – Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση στην Ηλεκτρονική
Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) και Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για τις λοιπές παροχές φοιτητικής μέριμνας δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ
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Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’)
Άρθρο 35
Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες
1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών
που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική
τους κατάσταση.
2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές
Π.Μ.Σ., των οποίων 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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο
Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου,
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο
εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό
με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται
κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα
(το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται
υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους,
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.
3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική
κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε
Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει
ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
5. Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών όργανα των διατάξεων
των παραγράφων 1 έως 3 και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο π.δ. 160/2008 (Α΄ 220).
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