
Θεσσαλονίκη, 01-12-2022 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΘ  

 

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

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Εν ενεργεία Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι (Μόνιμοι και ΙΔΑΧ), 

Επιστημονικοί Συνεργάτες (Μόνιμοι), Δάσκαλοι Ελληνικής / Ξένης Γλώσσας (ΙΔΑΧ) του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.   

  

Ομότιμοι Καθηγητές, Συνταξιούχοι, Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου και λοιπές κατηγορίες 

εργαζομένων μπορούν να αιτηθούν Προσωρινό Σήμα Οχήματος (εφόσον δικαιούνται). Οι οδηγίες και 

η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης προσωρινού σήματος υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ  

Κάθε δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί σήμα εισόδου για όχημα που ανήκει είτε στον ίδιο είτε σε συγγενή 

Α' Βαθμού (γονέα, σύζυγο, τέκνο). 

 

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

περίπτωση:  

α) πώλησης του οχήματος 

β) λύσης της σχέσης σας με το Πανεπιστήμιο 

γ) που επιθυμείτε αντικατάστασή του. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Στους δικαιούχους δεν θα αποσταλεί καμία ειδοποίηση. 
Μπορείτε να παραλάβετε το σήμα σας (εφόσον δικαιούστε) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

ηλεκτρονικής σας αίτησης και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες για τον τρόπο και τις ώρες 

παραλαβής σημάτων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας. 

Εάν έχετε ήδη στην κατοχή σας δύο σήματα, για να πάρετε νέο θα πρέπει να επιστρέψετε ένα από τα 

προηγούμενα. 

 
Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη: 
α) Της ακαδημαϊκή σας ή της αστυνομικής σας ταυτότητας 
β) Της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ) 
γ) 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) 

δ) Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α., για προμήθεια σήματος ΑμεΑ 
Σε περίπτωση αντικατάστασης σήματος, θα πρέπει να επιστρέψετε το παλιό. 
Τέλος για χορήγηση σήματος ΑμεΑ απαιτείται και η επίδειξη Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α.   

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/

