
Θεσσαλονίκη, 09-12-2022 

 

 

Οδηγίες χορήγησης Προσωρινών σημάτων οχήματος έτους 2023 

 
Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2023 

• Ομότιμοι Καθηγητές έως και 4 έτη μετά τη συνταξιοδότηση (προσκομίζοντας έγγραφο που να 

αποδεικνύει την ημερομηνία συνταξιοδότησης) ή για όσο χρονικό διάστημα έχουν ανάθεση 

διδασκαλίας μαθήματος από Τμήμα ή συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ ή είναι 

επιβλέποντες διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων (προσκομίζοντας βεβαίωση 

ανάθεσης μαθήματος ή βεβαίωση ανάθεσης επίβλεψης διδακτορική διατριβής/μεταπτυχιακού 

διπλώματος ή αντίγραφο σύμβασης με ΕΛΚΕ) 

• Συνταξιούχοι ΑΠΘ έως και 1 έτος μετά τη συνταξιοδότηση (προσκομίζοντας έγγραφο που να 

αποδεικνύει την ημερομηνία συνταξιοδότησης) ή για όσο χρονικό διάστημα έχουν ανάθεση 

διδασκαλίας μαθήματος από Τμήμα ή συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ ή είναι 

επιβλέποντες διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων (προσκομίζοντας βεβαίωση 

ανάθεσης μαθήματος ή βεβαίωση ανάθεσης επίβλεψης διδακτορική διατριβής/μεταπτυχιακού 

διπλώματος ή αντίγραφο σύμβασης με ΕΛΚΕ) 

• Επισκέπτες Καθηγητές, Διδάσκοντες Π.Δ. 407/1980, Αλλοδαποί δάσκαλοι για τη διάρκεια της 

σύμβασής τους 

• Αποσπασμένοι στο ΑΠΘ υπάλληλοι για τη διάρκεια της απόσπασής τους 

• Μεταδιδακτορικοί ερευνητές για την κανονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής τους έρευνας 

• Προσωπικό της ΕΑΔΠ Α.Π.Θ. για τη διάρκεια της σύμβασής του  

• Προσωπικό σε εργολαβίες του Α.Π.Θ. για τη διάρκεια της σύμβασής του 

• Εργολήπτες - πάροχοι υπηρεσιών του Α.Π.Θ. για τη διάρκεια της σύμβασής τους 

• Συμβασιούχοι Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) για τη διάρκεια της σύμβασής τους 

• Υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον έχουν ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος από το Τμήμα. Για την 

παραλαβή του σήματος θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση  από τη Γραμματεία του 

Τμήματος. Εάν δεν έχουν ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος, θα πρέπει να κάνουν αίτηση για 

φοιτητικό σήμα. 

 

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΗΜΑ ΣΕ: 

• Προμηθευτές του ΑΠΘ, οι οποίοι εισέρχονται στην Πανεπιστημιούπολη με την επίδειξη του Δελτίου 

Αποστολής. 

• Φοιτητές και Καθηγητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), οι οποίοι εισέρχονται στην 

Πανεπιστημιούπολη τις ημέρες (Σάββατο - Κυριακή) που έχουν μάθημα/εξετάσεις σε αίθουσα του 

ΑΠΘ, με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. 

 

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), καθώς και  οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν 

ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος από το Τμήμα,  ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ προσωρινό σήμα και πρέπει 

να κάνουν αίτηση για φοιτητικό σήμα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Κάθε δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί σήμα εισόδου για ΕΝΑ (1) μόνο ΟΧΗΜΑ. 

Το όχημα μπορεί να ανήκει είτε στον ίδιο τον αιτούντα είτε σε συγγενή Α' Βαθμού (γονέα, σύζυγο, 

τέκνο). Αποφασίστηκε να γίνουν δεκτές και οι αιτήσεις για χορήγηση σήματος στην περίπτωση που 

το όχημα ανήκει σε γιαγιά/παππού ή αδελφό/αδελφή του αιτούντα. 

Το σήμα (ή μέρος αυτού) θα πρέπει να το επιστρέψετε στο Γραφείο Σημάτων Οχημάτων σε 

περίπτωση πώλησης του οχήματος  ή  σε περίπτωση λύσης της σχέσης σας με το Πανεπιστήμιο  ή  

σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάστασή του. 



 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Στους δικαιούχους δεν θα αποσταλεί καμία ειδοποίηση. 
Μπορείτε να παραλάβετε το σήμα σας (εφόσον δικαιούστε) μετά την παρέλευση 8 ημερών από την 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Πληροφορίες για τον τρόπο και τις ώρες παραλαβής 

σημάτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου. 

 

Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη:  

α) Αστυνομικής Ταυτότητας 

β) Αποδεικτικού της σχέσης σας με το ΑΠΘ ανάλογα με την περίπτωση (πχ. σύμβαση, πράξη 

ανάθεσης διδασκαλίας μαθήματος κλπ) 

γ) Πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ) 

δ) Αποδεικτικού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη, εάν το όχημα δεν είναι στο όνομά σας (π.χ. επίδειξη της 

αστυνομικής σας ταυτότητας εάν το όχημα ανήκει σε γονέα σας, πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης κλπ) 

ε) Για προμήθεια σήματος ΑμεΑ απαιτείται και η επίδειξη Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης σήματος, θα πρέπει να επιστρέψετε το παλιό (ή μέρος αυτού). 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Γραφείο Σημάτων Οχημάτων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-996832,   E-mail: admin-simata@ad.auth.gr 

Ιστοσελίδα: https://www.auth.gr/directorate/admin-gdty/admin-gee/grafeio-simatwn 

 

Από τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης ΑΠΘ 

https://www.auth.gr/directorate/admin-gdty/admin-gee/grafeio-simatwn/

