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Σχολή Επιστημών Πληροφορίας 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Γραμματεία ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική 
Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.- Fax.: +30 2310 891 734 

 mai@uom.edu.gr

 

Προς: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Θεσσαλονίκη, …..../……../20….... 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………. 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………….. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………………………….. 

 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την αίτηση απαλλαγής μου από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. στην 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική.  Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 1, 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του 

ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018): 

1. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος 

απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 

και ότι δε λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή [έντυπο 5 (doc, pdf)] 

2. E1 φορολογικού έτους 2019 του αιτούντος 

3. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019 του αιτούντος 

4. ΕΝΦΙΑ (εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019 του αιτούντος 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος 

6. Μόνο σε περίπτωση που το έτος γέννησης είναι από το 1996 και έπειτα π.χ. 1996 (24 ετών), 

1997 (23 ετών), 1998 (22 ετών) απαιτείται επιπλέον: 

i. E1 των γονέων 

ii. Εκκαθαριστικό των γονέων  

iii. ΕΝΦΙΑ των γονέων 

iv. Πιστοποιητικό σπουδών αδελφών αν είναι σπουδαστές ως και 24 ετών 

7. Μόνο σε περίπτωση που το έτος γέννησης είναι από το 1996 και έπειτα αλλά δεν έχει 

υποβάλει ποτέ ατομική φορολογική δήλωση και είναι α. άγαμο &  εξαρτώμενο μέλος και β. 

με μηδενικό φορολογητέο εισόδημα απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση (doc, pdf) που 

θα τα αναγράφει ρητά.  

mailto:mai@uom.edu.gr
http://mai.uom.gr/files4users/files/KANONISMOI-NOMOI/FEK3387_apallagi_apo_telh.pdf
http://mai.uom.gr/files4users/files/Entypa/Eggrafhs/2020-21/ENTYPO%205-%20YP-DHLWSH-DIKAIWMA-APALLAGHS.doc
http://mai.uom.gr/files4users/files/Entypa/Eggrafhs/2020-21/ENTYPO%205-%20YP-DHLWSH-DIKAIWMA-APALLAGHS.pdf
http://mai.uom.gr/files4users/files/Entypa/Diafora/ypeythini-dilosi.docx
http://mai.uom.gr/files4users/files/Entypa/Diafora/ypeythyni_dilosi.pdf
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=email&source=images&cd=&docid=zu1cVqXzKT8fdM&tbnid=O-zZ6WORYMXgUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ifttt.com/email&ei=aqp3UeOnGsTVswaO7IHICw&bvm=bv.45580626,d.Yms&psig=AFQjCNFOCTZrhzNO7oQSzfs0gN6247em6g&ust=136688329158
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8. Λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iv. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

v. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

vi. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σημειώνεται ότι το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ.3 της αριθμ.131757/Ζ1 

απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018 


