
 
 

Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Δικαιούμενων Απαλλαγής Καταβολής Τελών 

Φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:  

‘Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ)’ 

Ανακοινώνεται, με αναφορά στον κωδικό της αίτησης εισαγωγής τους και κατά σειρά 

προτεραιότητας, ο αρχικός πίνακας των δικαιούμενων απαλλαγής από την καταβολή 

τελών φοίτησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Ν. 

4485/2017, Άρθρο 35, §2 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 131757/Ζ1 (ΦΕΚ. 3387/10-

8-2018) και 83842/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2726/3-7-2020), για την εισαγωγή τους στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business 

Administration (ΜΒΑ)’ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, της Σχολής Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Αρχικός Πίνακας Δικαιούμενων Απαλλαγής Καταβολής Τελών Φοίτησης (ΜΒΑ 

2020-2021) 

Α/Α Κωδικός Αίτησης 

Εισαγωγής 

1.  701 

2.  863 

3.  847 

4.  876 

5.  630 

6.  844 

7.  892 

8.  673 

9.  640 

10.  693 

11.  650 

12.  712 

13.  648 

14.  813 

15.  977 

16.  950 

17.  802 

Οι υπόλοιποι αιτούντες δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια του νόμου και ως εκ 

τούτου δεν μπορούν να περιληφθούν στους δικαιούμενους απαλλαγή.  



 
Η ανακοίνωση του οριστικού πίνακα απαλλασσόμενων θα γίνει την 29η Σεπτεμβρίου 

2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και καταβολής των τελών 

φοίτησης από τους υπόλοιπους εισαχθέντες στο ΠΜΣ ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(ΜΒΑ)’ και τον εν συνεχεία καθορισμό του αριθμού των δικαιούμενων απαλλαγή 

φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε ότι οι 

απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι 

δικαιούχοι υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 

30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 

σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά, και ότι δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν 

υποτροφία από άλλη πηγή.  

Επισημαίνεται ότι, ο ανωτέρω πίνακας είναι αρχικός και ενδέχεται να μεταβληθεί 

καθώς κατά την οριστικοποίηση του πίνακα απαλλασσόμενων θα γίνει πλήρης 

επανέλεγχος όλων των υποβληθέντων από τους υποψήφιους στοιχείων ενώ ενδέχεται 

να ζητηθούν και πρόσθετα στοιχεία από την επιτροπή επιλογής. 

 

 

Πληροφορίες: κα. Λουκία Παπαδάκη 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μ.Π.Δ. Τηλ. +30.28210.37161 

e-mail: mba<στο>pem.tuc.gr 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης 

 


