
Καλούνται οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Παθολογία και 

Θεραπευτική του Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής που πιστεύουν ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από την υποβολή του ειδικού 

παράβολου κλινικής άσκησης, να καταθέσουν σχετική αίτηση στην κ.Όλγα 

Μπίκα, γραμματεία ΠΜΣ (Α΄Υπόγειο), είτε με φυσική παρουσία, είτε 

ηλεκτρονικά στο e-mail: olgampika@dent.auth.gr έως την Δευτέρα 10 

Οκτωβρίου 2022, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όποιος 

επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα (απόφαση 

απαλλαγής) δικαιούται να προσφύγει είτε με φυσική παρουσία, είτε με 

ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: olgampika@dent.auth.gr εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της απόφασης.  

 

 Αίτηση (επισυνάπτεται) 

1. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό ίσο ή ανώτερο του επτάμιση (7,5) με άριστα το δέκα 

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων φορολογικών ετών ατομικό. 

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων φορολογικών ετών οικογενειακό 

5. Δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 των δύο τελευταίων 

φορολογικών ετών ατομικό 

6. Δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 των δύο τελευταίων 

φορολογικών ετών οικογενειακό 

7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α) των δύο τελευταίων ετών 

ατομικό 

8. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α) των δύο τελευταίων ετών 

οικογενειακό 

 

 

 

 

 

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων φορολογικών ετών, των δηλώσεων Ε1 

(συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του συνόλου των μελών της 



οικογένειας του αιτούντος για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου 

του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική 

δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και 

έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει 

τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι 

καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημέ- νος πριν την υποβολή φορολογικής 

δήλωσης αυτοτελώς 

 

α) του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος, ή του ίδιου του αιτούντος, 

των γονέων του και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, αν ο αιτών δεν έχει 

συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του 

β) του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος, αν  ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26 

έτος της ηλικίας του. 

γ) του αιτούντος ή της συζύγου ή συμβιούντος του εφόσον είναι έγγαμος ή έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωση. 

 

 


