
ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΣΙΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΙΔΟΧΗ ΣΙ ΦΕΘ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

1. Ζντυπο Αίτθςθσ που χορθγείται από τθν Γραμματεία τθσ Αϋ ΦΕΘ ι 
κατεβάηετε και εκτυπϊνετε από τθ διεφκυνςθ 
https://www.auth.gr/units/3409/entypa 
2. Βεβαίωςθ πουδών από τθ Γραμματεία τθσ Σχολισ που φοιτά ο 
ενδιαφερόμενοσ φοιτθτισ, με αναφορά α) ςτθν θμερομθνία εγγραφισ 
του ςτθ Σχολι και β) ςτο διανυόμενο χρόνο ι εξάμθνο ςπουδϊν. Η 
βεβαίωςθ πρζπει να ζχει πρόςφατθ θμερομθνία ζκδοςθσ. 
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ από αρμόδια Δθμοτικι ι 
άλλθ Αρχι (τελευταίου τριμινου) και για τουσ πολυτζκνουσ επιπλζον  
Βεβαίωςθ Πολυτεκνίασ από τον Σφλλογο Πολυτζκνων που είναι 
εγγεγραμμζνοι (τελευταίου εξαμινου). 
4. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.  
5. Εκκακαριςτικό θμείωμα του 2021 (φορολογικοφ ζτουσ 2020). Σε 
περίπτωςθ που δεν το κατακζςετε γιατί δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορείτε 
να το κατακζςετε αργότερα αλλά μζχρι να το προςκομίςετε θ αίτθςθ κα 
είναι ελλιπισ και δεν κα μπορεί να εξεταςτεί. 
6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/86 όπου κα δθλϊνεται α) ότι θ 
οικογζνεια του αιτοφντοσ ζχει μόνιμο τόπο διαμονισ διαφορετικό από τον 
τόπο ςπουδϊν και δεν διακζτει μόνιμθ κατοικία ςτθν Θεςςαλονίκθ β) ότι 
αν γίνει δεκτι θ αίτθςθ ο οικότροφοσ τθσ ΦΕΘ αποδζχεται τον Κανονιςμό 
Λειτουργίασ των Φοιτθτικϊν Εςτιϊν Θεςςαλονίκθσ, τισ αποφάςεισ του 
Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τισ αποφάςεισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Α.Π.Θ. 
Εποπτείασ, Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ των ΦΕΘ, γ) ότι κα εκπλθρϊνει 
εμπρόκεςμα τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
διαμονι – ςίτιςι του. Η Υπεφκυνθ διλωςθ χορθγείται από τθ Γραμματεία 
τθσ Αϋ ΦΕΘ ι τθν κατεβάηετε και τθν εκτυπϊνετε από τθ διεφκυνςθ 
https://www.auth.gr/units/3409/entypa 
7. Δφο (2) Φωτογραφίεσ του αιτοφντοσ. 
8. Εάν υπάρχουν αδζλφια που ςπουδάηουν ςε ΑΕΙ (ζωσ 28 
ςυμπλθρωμζνα ζτθ) κα προςκομίηεται πρόςφατθ βεβαίωςθ ςπουδϊν 

https://www.auth.gr/units/3409/entypa
https://www.auth.gr/units/3409/entypa


από τθ ςχολι τουσ με τθν οποία να αποδεικνφεται ότι διατθροφν τθν 
φοιτθτικι ιδιότθτα κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ.   
9. Εάν υπάρχουν ςτρατευμζνοι αδελφοί κα προςκομίηεται ςχετικι 
βεβαίωςθ ότι υπθρετοφν τθ κθτεία τουσ κατά τον χρόνο τθσ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ. 
10. Σε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων κα προςκομίηεται δικαςτικι 
απόφαςθ ι άλλο δικόγραφο με το οποίο κα προςδιορίηεται ςαφϊσ ποιόσ 
εκ των γονζων ζχει τθν επιμζλεια των τζκνων. 
11. Οι επικαλοφμενοι λόγουσ υγείασ μελϊν τθσ οικογζνειασ (αναπθρία – 
ΑΜΕΑ) ι του ιδίου του υποψθφίου κα προςκομίςουν ςχετικι απόφαςθ 
αναπθρίασ από αρμόδια Υγειονομικι Επιτροπι ςτθν οποία κα 
προςδιορίηεται ο ποςοςτιαίοσ βακμόσ αναπθρίασ και ο χρόνοσ αυτισ. 
12. Οι επικαλοφμενοι απορία κα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό 
απορίασ από αρμόδια Υπθρεςία Κοινωνικισ Πρόνοιασ. 
 

*Το ποςοςτό ειςαγωγισ ςτθν Εςτία των Προπτυχιακϊν φοιτθτϊν παλαιϊν 

ετϊν είναι 10% επί των κενϊν κλινϊν. 


