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έσοδα του Π.Μ.Σ. των περ. β) έως δ) της παρ. 1 πραγ-
ματοποιείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. που ισχύει 
για τα έσοδα από αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης,

β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων του 
Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 85

Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

1. Αν σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) οργανώνονται περισσότερα από 
ένα (1) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
είναι δυνατή η οικονομική συνεργασία μεταξύ Π.Μ.Σ. 
μέσω της ίδρυσης ενός κοινού έργου/προγράμματος, 
που χρηματοδοτείται από πόρους των Π.Μ.Σ. με σκοπό 
την κάλυψη κοινών αναγκών και δράσεων των Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος ή της Σχολής. Το έργο/πρόγραμμα είναι 
χωρίς σαφή ημερομηνία λήξης, διαθέτει αυτοτελή προ-
ϋπολογισμό και χρηματοδοτείται ετησίως από μέρος 
των εσόδων των λειτουργούντων Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
ή της Σχολής, που διατίθενται προς αυτό για δαπάνες 
που έχουν ως στόχο την κάλυψη κοινών αναγκών. Κατ’ 
εξαίρεση είναι δυνατή η χρηματοδότηση του έργου/
προγράμματος με το υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων 
Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, των οποί-
ων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί 
και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη οικονομική υπο-
χρέωση.

2. Με τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται το ανώτατο ποσο-
στό επί των συνολικών ετήσιων εσόδων κάθε Π.Μ.Σ. που 
δύναται να διατίθεται προς έργο/πρόγραμμα της παρ. 1.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν κοι-
νής εισήγησης των Διευθυντών Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήμα-
τος ή της ίδιας Σχολής, εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης 
έργου/προγράμματος της παρ. 1 και το ποσοστό επί των 
ετήσιων εσόδων του Π.Μ.Σ. με το οποίο χρηματοδοτείται 
το έργο/πρόγραμμα και καθορίζεται ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του έργου, που είναι ένας (1) εκ των Διευθυ-
ντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο. Η διενέρ-
γεια δαπανών πραγματοποιείται κατόπιν κοινής εισήγη-
σης των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το 
έργο/πρόγραμμα.

Άρθρο 86

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης - 

Υποτροφίες

1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν 
σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, 
εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του 
παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώμα-
τος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών 
κριτηρίων είναι η 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 αξιο-
λόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται 
για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμ-
φωνα 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 προσκο-
μιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα 
της αλλοδαπής.

2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν 
δωρεάν 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 πλη-
σιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων 
απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι 
δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης 
έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση 
ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτη-
τών στο Π.Μ.Σ.

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του 
Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον 
ισχύουν 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 κοι-
νή 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 ισο-
δύναμου εισοδήματος, 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 εισο-
δήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του 
αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, 
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 έγγα-
μος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως 
αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, 
δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.


