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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ   

Ακ. Ετος 2016-2017 
  

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΠΜΣ με ημερομηνία 

ανάρτησης στο διαδίκτυο 15/04/2016 οι φοιτητές που θα εισήχθησαν κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-17 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ 

για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης του Τμήματος είναι δυνατό να απαλλάσσονται μερικώς της καταβολής 

διδάκτρων έως συνολικά είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές (έως τέσσερις ανά 

κατεύθυνση), με βάση το ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα σε συνδυασμό με 

το βαθμό πρόσβασης κατά την εισαγωγική διαδικασία. 

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 

α΄ δόση: 700 € (κατά την εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ)  

β΄ δόση: 600 € (έως 31.12.2016) 

γ’ δόση: 700 € (έως 30.04.2017) 

 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος  είναι δυνατό 

να απαλλάσσονται μερικώς (έως 50%) της καταβολής διδάκτρων έως είκοσι (20) 

μεταπτυχιακοί φοιτητές (έως 4 φοιτητές ανά κατεύθυνση). Κριτήρια μερικής 

απαλλαγής διδάκτρων είναι η συνεκτίμηση του ατομικού και οικογενειακού 

εισοδήματος καθώς και του βαθμού πρόσβασης στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ.  

  

Οι φοιτητές που επιθυμούν να έχουν μερική απαλλαγή της καταβολής διδάκτρων 

καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

στην γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016. 

 

http://www.uop.gr/


Η ανακοίνωση των ονομάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών που δικαιούνται μερική 

απαλλαγή θα σας αποσταλεί μετά την έγκριση της ΓΣΕΣ και πριν την καταβολή της 

β’ δόσης των διδάκτρων προς ενημέρωση σας.  
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για μερική απαλλαγή διδάκτρων  
 

-  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

-  Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας (για το φορολογικό έτος 2015) στο 

ονοματεπώνυμο του φοιτητή (για ατομικό εισόδημα) και στο όνομα συζύγου/πατέρα 

του φοιτητή (για οικογενειακό εισόδημα), όπου να φαίνεται το ύψος του εισοδήματος 

κατά το προηγούμενο έτος 2015. Μέχρι και το 25ο έτος της ηλικίας του ο φοιτητής 

υποχρεούται να προσκομίσει και το οικογενειακό εκκαθαριστικό εφορίας εκτός από 

το ατομικό. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί από την αρμόδια Εφορία το εκκαθαριστικό  

έτους 2015 ο φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στην Γραμματεία την φορολογική 

δήλωση Ε1 που έχει καταθέσει στην ΔΟΥ και μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα 

αναγράφει τα εξής: «Δεν έχω παραλάβει ακόμη το εκκαθαριστικό σημείωμα του 

φορολογικού έτους 2015. Θα το καταθέσω στην Γραμματεία του Τμήματος μόλις το 

παραλάβω από την ΔΟΥ. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 είναι 

αληθή και ακριβή».  

 

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 

2015, θα πρέπει να καταθέσουν το σχετικό έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 

1599/86 επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

                                                 Κόρινθος, 7 Νοεμβρίου 2016 

 

      Από τη Γραμματεία  του ΠΜΣ 

 


