
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕΘ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. Έντυπο Αίτησης που χορηγείται από την Γραμματεία της Α΄ ΦΕΘ ή 
κατεβάζετε και εκτυπώνετε από τη διεύθυνση: 
https://www.auth.gr/pfe-entypa/ 

2. Βεβαίωση Σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής που φοιτά ο 
ενδιαφερόμενος φοιτητής, όπου θα βεβαιώνεται η ιδιότητα του μεταπτυχιακού 
φοιτητή σε θεσμοθετημένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ., η 
διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, ο χρόνος εγγραφής και το 
διανυόμενο έτος. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή 
άλλη Αρχή (τελευταίου τριμήνου) και για τους πολυτέκνους επιπλέον  Βεβαίωση 
Πολυτεκνίας από τον Σύλλογο Πολυτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι 
(τελευταίου εξαμήνου). 

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους και του 
αιτούντος και της οικογένειάς του. Σε περίπτωση που δεν τα καταθέσετε 
γιατί δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, η αίτηση θα είναι ελλιπής μέχρι να τα 
προσκομίσετε και δεν θα μπορεί να εξεταστεί. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται  

i. ότι αν γίνει δεκτή η αίτηση ο οικότροφος της ΦΕΘ αποδέχεται τον 
Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τις αποφάσεις της αρμόδιας 
Επιτροπής του Α.Π.Θ. Εποπτείας, Λειτουργίας και  Διαχείρισης των 
ΦΕΘ, 

ii. ότι θα εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την διαμονή – σίτισή του, 

iii. ότι θα τηρεί το νόμιμο χρονικό όριο παραμονής του στην Εστία. 

Η Υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Γραμματεία της Α΄ ΦΕΘ ή την 
κατεβάζετε και την εκτυπώνετε από τη διεύθυνση 
https://www.auth.gr/pfe-entypa/ 

7. Μία (1) Φωτογραφία του αιτούντος. 

8. Εάν υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε ΑΕΙ – ΤΕΙ (έως 28 ετών) θα 
προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους με την οποία 
να αποδεικνύεται ότι διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης.   

https://www.auth.gr/pfe-entypa/
https://www.auth.gr/pfe-entypa/


 

9. Εάν υπάρχουν στρατευμένοι αδελφοί θα προσκομίζεται σχετική 
βεβαίωση ότι υπηρετούν τη θητεία τους κατά τον χρόνο της υποβολής της 
αίτησης. 

10. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων θα προσκομίζεται δικαστική 
απόφαση ή άλλο δικόγραφο με το οποίο θα προσδιορίζεται σαφώς ποιος εκ των 
γονέων έχει την επιμέλεια των τέκνων. 

11. Οι επικαλούμενοι λόγους υγείας μελών της οικογένειας (αναπηρία – 
ΑΜΕΑ) ή του ιδίου του υποψηφίου θα προσκομίσουν σχετική απόφαση 
αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή στην οποία θα προσδιορίζεται ο 
ποσοστιαίος βαθμός αναπηρίας και ο χρόνος αυτής. 

12. Οι επικαλούμενοι απορία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το αργότερο μέσα σε 20 
ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε θεσμοθετημένο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο Π.Μ.Σ., προσωρινά θα 
καταθέσετε οποιοδήποτε έγγραφο (ακόμη και email) με το οποίο σας 
γνωστοποίησαν την ένταξή σας στο Π.Μ.Σ. 


