ΦΟΙΤΗΤΙΚΔΣ ΔΣΤΙΔΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΠΘ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΣΓΟΦΗΣ ΣΤΙΣ
ΦΔΘ
1. Έληππν αίηεζεο, πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία ησλ ΦΔΘ.
2. Βεβαίσζε ζπνπδώλ από ηελ Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο.
Δάλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθόκε ε εγγξαθή ζηελ ζρνιή, λα θαηαηεζεί ην έληππν
Απνηειέζκαηα Δηζαγσγήο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πνπ ζα βξείηε θαη ζα
θαηεβάζεηε από ην site ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, όπνπ ζα θαίλεηαη ζε πνηα ζρνιή θαη
Παλεπηζηήκην πέξαζε ν ελδηαθεξόκελνο.
3. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο από αξκόδηα Γεκνηηθή ή άιιε
Αξρή (ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ) θαη εηδηθά γηα ηνπο πνιύηεθλνπο θαη βεβαίσζε από
ηελ Αλώηαηε Σπλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ (Α.Σ.Π.Δ.)
4. Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο
5. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηξέρνληνο Φνξνινγηθνύ έηνπο.
6. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 όπνπ ζα δειώλεηαη α) ε κόληκε θαηνηθία
β) όηη δελ δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα ηνπ αηηνύληνο ηδηόθηεηε θαηνηθία ζηνλ ηόπν ζπνπδώλ.
γ) όηη εάλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε εηζδνρήο ν νηθόηξνθνο απνδέρεηαη ηνλ Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο ηεο Δζηίαο, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. ΙΝΔΓΙΒΙΜ θαη ηεο Αξκόδηαο
Δπηηξνπήο γηα ηηο ΦΔΘ, ηεο Πξπηαλείαο ΑΠΘ θαη δ) όηη ζα εθπιεξώλεη εκπξνζέζκσο
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.
7. Γύν Φσηνγξαθίεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.
8. Δάλ ππάξρνπλ άιια παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα πνπ ζπνπδάδνπλ ζε ΑΔΙ – ΤΔΙ (έσο
28 εηώλ) ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζπνπδώλ από ηελ ζρνιή ηνπο όπνπ ζα
απνδεηθλύεηαη όηη δηαηεξνύλ ηελ θνηηεηηθή ηδηόηεηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο.
9. Δάλ ππάξρνπλ ζηξαηεπκέλνη αδειθνί ζα πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε όηη
ππεξεηνύλ ηελ ζεηεία ηνπο.
10. Σε πεξίπησζε νξθαλνύ ππνςεθίνπ, εάλ απηό δελ πξνθύπηεη ζαθώο από ην
πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζα πξνζθνκίδεηαη Λεμηαξρηθή Πξάμε
Θαλάηνπ.
11. Σε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ζα πξνζθνκίδεηαη θαη ε δηθαζηηθή
απόθαζε όπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ.
12. Οη επηθαινύκελνη ιόγνη πγείαο κειώλ ηεο νηθνγελείαο (αλαπεξία – ΑΜΔΑ) ή ηνπ
ηδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, ζα βεβαηώλνληαη κε ζρεηηθή απόθαζε πξσηνβάζκηαο
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο όπνπ ζα αλαθέξεηαη πέξαλ ησλ άιισλ ην πνζνζηό θαη ν
ρξόλνο αλαπεξίαο.
13. Οη άπνξνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό απνξίαο από
ηελ αξκόδηα ππεξεζία Κνηλσληθήο Πξόλνηαο.

