
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

Οι εγγραφές για τους εισακτέους/ες του ΔΠΜΣ «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία 

και Πράξη» θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 ως και την 

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021. 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με οδηγίες για τη δημιουργία ιδρυματικού 

λογαριασμού ΑΠΘ και απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας. 

Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://pharmaceutical.law.auth.gr 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

1.    Αίτηση εγγραφής  

2.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3.    Μία (1) φωτογραφία (επικολλείται στην αίτηση) 

 

Τα τέλη φοίτησης για το ακ. έτος 2021-2022 είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (4500€). Για την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο καταβάλλονται χίλια πεντακόσια 

ευρώ (1500€).  

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται με ξεχωριστό κωδικό πληρωμής (RF) για 

τον/την κάθε φοιτητή/τρια, ο οποίος αποστέλλεται με αναλυτικές οδηγίες για την 

ολοκλήρωση της εγγραφής. 

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να 

συμπληρώσει στην αίτηση εγγραφής, το ΑΦΜ της εταιρείας που θα εκδοθεί το 

τιμολόγιο. 

Ο κωδικός πληρωμής RF αντιστοιχεί σε έκδοση συγκεκριμένου παραστατικού. 

Επομένως, σε περίπτωση που αρχικά καταβάλετε τα τέλη φοίτησης με έκδοση 

http://pharmaceutical.law.auth.gr/


 

 

απόδειξης πληρωμής, αλλά στην πορεία επιλέξετε ότι οι πληρωμές θα 

διενεργούνται με έκδοση τιμολογίου στα στοιχεία μιας εταιρείας δεν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πληρωμής RF. Θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί η 

γραμματεία του ΔΠΜΣ ώστε να προσθέσει νέα εγγραφή για τον/την φοιτητή/τρια 

με έκδοση τιμολογίου. 

Ο/Η φοιτητής/τρια ή εταιρεία κατόπιν της διενέργειας της πληρωμής λαμβάνει 

«Απόδειξη Πληρωμής» ή «Τιμολόγιο» στο email που υπάρχει καταχωρημένο στο 

σύστημα, μέσω διαδικασιών από την πλευρά της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.  

 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών εγγραφής: 

Με ηλεκτρονική υποβολή. Οι εισακτέοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με 

όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.dropbox.com/request/KvejX2WgjHAN2cgHaVIE 

 

Μερική Φοίτηση: 

Οι εισακτέοι/ες που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού 

του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 4581/τ.Β΄/5-10-2021), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να 

καταθέσουν αίτηση παρακολούθησης του ΔΠΜΣ με το καθεστώς της μερικής 

φοίτησης. Προς επίρρωση του αιτήματός τους μπορούν να επισυνάψουν σχετικά 

δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, θα πρέπει να αναφέρουν στο 

αίτημά τους, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο, 

εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή τους. Για την έγκριση του αιτήματος απαιτείται έγκριση 

της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο 

όριο έξι (6) εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων, και στα τελευταία δύο (2) τη 

διπλωματική του εργασία. 

 

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

https://www.dropbox.com/request/KvejX2WgjHAN2cgHaVIE


 

 

Όσοι εισακτέοι/ες στο ΔΠΜΣ «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη» για 

το ακ. έτος 2021-2022, πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη 

φοίτησης με βάση το Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 

(ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) καθώς και την Υπουργική Απόφαση 79803/Ζ1/5-7-

2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/8-7-2021), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν 

αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση απαλλαγής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά κατά την περίοδο των εγγραφών, δηλαδή από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 

2021 ως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.  

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ανακοίνωση. 

 

 


