
                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Ε.Δ.Ε του ΔΡΜΣ  «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΙΚΗ ΑΡΟ 

ΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΑΞΗ»   επικφρωςε τον πίνακα επιτυχόντων και 

επιλαχόντων του παραπάνω προγράμματοσ  

Το πρόγραμμα των μακθμάτων του χειμερινοφ εξαμινου βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΔΡΜΣ.  

Ρροκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι των επιτυχόντων ςτο πρόγραμμα ϊςτε να 

μπορζςουν να αποκτιςουν κωδικοφσ και να μποροφν να παρακολουκιςουν  τα μακιματα, 

κα πρέπει μέχρι τισ 19 Οκτωβρίου να προβοφν  ςτισ παρακάτω ενέργειεσ: 

Α.  Ραράδοςθ με κοφριερ ςτο γραφείο τθσ Γραμματείασ του 

Τμιματοσ ΜΒ&Γ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν  : 

 

α) Αίτθςθ  

β) Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ, και οι 2 όψεισ. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ   

δ) Γνωςτοποίθςθ  Α.Μ.Κ.Α.  

ε) Γνωςτοποίθςθ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου και ΔΟΥ ςτθν οποία ανικετε 

Μετά το πζρασ τθσ προαναφερκείςασ  προκεςμίασ,  κεωρείται ότι επιλζξατε να μθν 

ςυμμετζχετε ςτο ΔΡΜΣ. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι απορία, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθ 

γραμματεία. 

 

Β. Πςοι ζχουν επιλεγεί και εμπίπτουν ςτθν παρ. 2 και 3 του Άρκρου 35 του Ν4485/2017 

μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για απαλλαγι διδάκτρων ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα  

και να ςυνοδεφεται από: 

 

(α) Αντίγραφα των δθλϊςεων Ε1 και των εκκακαριςτικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

εκκακαριςτικοφ ΕΝΦΙΑ) του αιτοφντοσ και του/τθσ ςυηφγου εάν είναι ζγγαμοσ/θ και 

των γονζων του, ςε περίπτωςθ που ο αιτϊν είναι εξαρτϊμενο μζλοσ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 2, του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ για το οποίο, 

κατά το χρόνο τθσ επιλογισ ςτο Ρ.Μ.Σ. ζχει ολοκλθρωκεί θ εκκακάριςθ φόρου, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. Σε περίπτωςθ 

διαηευγμζνων γονζων, προςκομίηει τθ διλωςθ ΕΙ και το εκκακαριςτικό του γονζα ςτον 

οποίο ο αιτϊν είναι καταχωρθμζνοσ ωσ εξαρτϊμενο μζλοσ ι ιταν καταχωρθμζνοσ πριν 

τθν υποβολι φορολογικισ διλωςθσ αυτοτελϊσ. 

 

 (β) Ριςτοποιθτικό/ά οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο, ςτο δθμοτολόγιο του 

οποίου είναι εγγεγραμμζνα όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ με κανονικι εγγραφι. 

 (2) Ριςτοποιθτικό ςπουδϊν για τζκνα, τα οποία μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 18ου ζτουσ 

τθσ θλικίασ τουσ φοιτοφν ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ, ςε ανϊτερο ι ανϊτατο εκπαιδευτικό 

Κδρυμα τθσ Ελλάδασ ι αναγνωριςμζνο του εξωτερικοφ, κακϊσ και ςε Ινςτιτοφτα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) ι ςε Κολζγια ι ςτο Μεταλυκειακό ζτοσ - Τάξθ 

Μακθτείασ των ΕΡΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χϊρασ του εξωτερικοφ, 



εκτόσ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το πιςτοποιθτικό ςπουδϊν πρζπει να είναι 

κεωρθμζνο από το Ελλθνικό Ρροξενείο. 

 

(γ) Ιατρικι γνωμάτευςθ των Κζντρων Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) ι απόφαςθ 

Υγειονομικισ Επιτροπισ του Ι.Κ.Α., ι των Ανϊτατων Υγειονομικϊν Επιτροπϊν του 

Στρατοφ (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικοφ (Α.Ν.Υ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Υ.Ε.) και τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, για εξαρτϊμενο τζκνο που ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο αλλά όχι το 24ο ζτοσ 

τθσ θλικίασ του, δεν είναι ςπουδαςτισ ι φοιτθτισ και ζχει ποςοςτό αναπθρίασ 67% και 

άνω. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθ χρονικι ςτιγμι που 

υποβάλλεται θ αίτθςθ και να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αναπθρίασ από αυτά. 

 

δ) Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του αποβιϊςαντοσ γονζα, αν ο φοιτθτισ ζχει δθλϊςει 

ορφανόσ από τον ζναν ι και τουσ δφο γονείσ. 

 

ε) Διαηευκτιριο, ςε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ είναι διαηευγμζνοσ ι δθλϊνει τζκνο 

διαηευγμζνων γονζων. 

 

ςτ) Υπεφκυνθ διλωςθ του φοιτθτι, από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν ζχει κάνει 

χριςθ του δικαιϊματοσ απαλλαγισ από τα τζλθ φοίτθςθσ ςε Ρ.Μ.Σ. με τθ διάταξθ του 

άρκρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι. 

Η επιτροπι επιλογισ μπορεί να ηθτά ςυμπλθρωματικά όποιο άλλο δικαιολογθτικό 

κρίνει απαραίτθτο. 

Εκ μζρουσ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του ΔΡΜΣ 

Κατερίνα Χλίχλια, Αναπλ. Κακθγιτρια ΔΡΘ 

Διευκφντρια του ΔΡΜΣ 


