
                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

αο  γλσξίδνπκε όηη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ΜΒ&Γ ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ ΓΠΘ επηθύξσζε ηνλ πίλαθα επιηστόνηων 

και αποηστόνηων ηνπ Π.Μ.«ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΔΠΙΣΤΗΜΩΝ» 

και όλοι οι ζσμμεηέτονηας θα λάβοσν ειδοποίηζη ζηο προζωπικό 

ηλεκηρονικό ηατσδρομείο ην νπνίν δήισζαλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπο. Οη έγγξαθεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηηο  9 

Οκηώβριοσ 2020  έως και ηις 20 Οκηωβρίοσ 2020. Πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ησλ επηηπρόλησλ ζην πξόγξακκα  ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ  θσδηθνύο  γηα λα κπνξνύλ  λα 

παξαθνινπζνύλ ηα καζήκαηα, ζα πξέπεη να προβούν ζηις παρακάηω 

ενέργειες: 

Α. Παξάδνζε κε θνύξηεξ ζην γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Σκήκαηνο ΜΒ&Γ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ : 

 

α) Αίηεζε επηζπλαπηόκελε ζα απνζηαιεί κε ην  email.  

β) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, θαη νη 2 όςεηο. 

γ) Τπεύζπλε δήισζε επηζπλαπηόκελε ζην email.  

δ) Βεβαίσζε Α.Μ.Κ.Α. από ηα Κ.Δ.Π. 

ε) Γλσζηνπνίεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ θαη ΓΟΤ ζηελ νπνία 

αλήθνπλ 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο  πξνζεζκίαο, ζα  ζεσξεζεί  όηη 

έρνπλ επηιέμεη λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζην ΠΜ. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή απνξία, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε 

ηελ γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ. 

Β. Όζνη έρνπλ επηιεγεί θαη εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 2 θαη 3 ηνπ Άξζξνπ 35 

ηνπ Ν4485/2017 κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα απαιιαγή δηδάθηξσλ 

ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα  ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από: 

 

(α) Αληίγξαθα ησλ δειώζεσλ Δ1 θαη ησλ εθθαζαξηζηηθώλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ΔΝΦΙΑ) ηνπ αηηνύληνο 

θαη ηνπ/ηεο ζπδύγνπ εάλ είλαη έγγακνο/ε θαη ησλ γνλέσλ ηνπ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ είλαη εμαξηώκελν κέινο, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ 



έηνπο γηα ην νπνίν, θαηά ην ρξόλν ηεο επηινγήο ζην Π.Μ.. έρεη 

νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε θόξνπ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηνλ 

Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. ε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ 

γνλέσλ, πξνζθνκίδεη ηε δήισζε ΔΙ θαη ην εθθαζαξηζηηθό ηνπ γνλέα 

ζηνλ νπνίν ν αηηώλ είλαη θαηαρσξεκέλνο σο εμαξηώκελν κέινο ή 

ήηαλ θαηαρσξεκέλνο πξηλ ηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο 

απηνηειώο. 

 

 (β) Πηζηνπνηεηηθό/ά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, ζην 

δεκνηνιόγην ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλα όια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο κε θαλνληθή εγγξαθή. 

 (2) Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ γηα ηέθλα, ηα νπνία κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θνηηνύλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε, ζε 

αλώηεξν ή αλώηαην εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ηεο Διιάδαο ή 

αλαγλσξηζκέλν ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη ζε Ιλζηηηνύηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) ή ζε Κνιέγηα ή ζην 

Μεηαιπθεηαθό έηνο - Σάμε Μαζεηείαο ησλ ΔΠΑ.Λ.. Δάλ πξόθεηηαη 

γηα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ρώξαο ηνπ εμσηεξηθνύ, εθηόο ησλ ρσξώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ πξέπεη λα είλαη 

ζεσξεκέλν από ην Διιεληθό Πξνμελείν. 

 

(γ) Ιαηξηθή γλσκάηεπζε ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

(ΚΔ.Π.Α.) ή απόθαζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ι.Κ.Α., ή ησλ 

Αλώηαησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ ηξαηνύ (Α..Τ.Δ.), ηνπ 

Ναπηηθνύ (Α.Ν.Τ.Δ.), ηεο Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, γηα εμαξηώκελν ηέθλν πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν 

αιιά όρη ην 24ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, δελ είλαη ζπνπδαζηήο ή 

θνηηεηήο θαη έρεη πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. Σα ελ ιόγσ 

δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ππνβάιιεηαη ε αίηεζε θαη λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο από 

απηά. 

 

δ) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, αλ ν 

θνηηεηήο έρεη δειώζεη νξθαλόο από ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δύν γνλείο. 

 

ε) Γηαδεπθηήξην, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη δηαδεπγκέλνο ή 

δειώλεη ηέθλν δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ. 



 

ζη) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ θνηηεηή, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη 

δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απαιιαγήο από ηα ηέιε 

θνίηεζεο ζε Π.Μ.. κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4485/2017 

θαη όηη δελ ιακβάλεη ππνηξνθία από άιιε πεγή. 

Η επηηξνπή επηινγήο κπνξεί λα δεηά ζπκπιεξσκαηηθά όπνην άιιν 

δηθαηνινγεηηθό θξίλεη απαξαίηεην. 

 

          Ο Γξακκαηέαο  

 

ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 


