
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕΘ 

ΟΜΟΓΕΝΩΝ 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, με αναφορά 

i. στην ημερομηνία εγγραφής του στη Σχολή και 

ii. στο διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών. 

Η βεβαίωση πρέπει να έχει πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. 

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. 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. Όσων οι 
οικογένειες διαμένουν και εργάζονται σε άλλα κράτη θα προσκομίζουν 
αντίστοιχα εκκαθαριστικά από δημόσια αρχή του κράτους που εργάζονται, με το 
καθαρό οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το πιο πρόσφατο οικονομικό 
έτος, μεταφρασμένα και με μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ κατά την 
τρέχουσα ισοτιμία. 

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

i. ότι η οικογένεια του αιτούντος έχει μόνιμο τόπο διαμονής 
διαφορετικό από τον τόπο σπουδών και δεν διαθέτει μόνιμη 
κατοικία στην Θεσσαλονίκη 

ii. 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, 

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

iv. 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/ 

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

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. 

Στην κατηγορία των ομογενών κατατάσσονται οι φοιτητές που 
εισήχθησαν στο ΑΠΘ με τις ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις. Όσοι 
εισήχθησαν με πανελλήνιες εξετάσεις κατατάσσονται στην κατηγορία 
των Ελλήνων. 

Εκτός από τα δικαιολογητικά 1-12 θα συνυποβάλλεται και Πιστοποιητικό 
Ομογένειας από την εκεί ελληνική αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). 


