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Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 83687/2021 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Έκδοση Υπουργικής Απόφασης
κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485/17 (Α'114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
σε ΠΜΣ.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να
απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλ/ά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που
αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 12.07-2021
Αριθ. πρωτ.: 83687/l1

ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑίΚΗΣ
ANAΠΤVΞHΣ
ΤΜΗΜΑ 8' METAΠΤVXIAKΩN ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεκπεραίωση με ηλ. ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ: Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
Πρυτανείες

Ταχ. Δ{νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Ελ. Γιαννακάκη
ΤηλέΦωνο: 210 344 3362
e-mail: t01metsp@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατΈξουσιοδότηση

του άρθρου 35 του ν.4485/17 (ΑΊ14)

για την

απαλλαγή από τα τέλη Φοίτησης σε ΠΜΣ.
Σας γνωρίζουμε

ότι στο ΦΕΚ 2988{ΒΊ8-7-2021

(ΑΔΑ:ΨΑ6046ΜΤΛΗ-502)
εθνικό διάμεσο διαθέσιμο
οικογενειακού)))

δημοσιεύτηκε

η αριθμ.

79803{l1j5-7-2019

Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Διαπίστωση του ποσού που αvτιστoιxεί
ισοδύναμο

εισόδημα

(το ατομικό και το εβδομήντα

στο

τοις εκατό (70 %) του

η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του θέματος και παρακαλούμε για

την εΦαρμογή του περιεχομένου της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η αν. προϊΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.
Τμήμα Β'

