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1. Ζντυπο αίτθςθσ που χορθγείται από τθ Γραμματεία των ΦΕΘ. 

2. Πιςτοποιθτικό ςπουδών από τθ Γραμματεία τθσ ςχολισ που φοιτά ο ενδιαφερόμενοσ φοιτθτισ  με 

αναφορά: 

 Στθν θμερομθνία εγγραφισ ςτθ ςχολι 

 Στο διανυόμενο χρόνο ι εξάμθνο ςπουδϊν 

Ηϋ τα αποτελζςματα ανάρτθςθσ ςτουσ πίνακεσ των ςχολείων ι τθσ ιςτοςελίδασ του 

Υπουργείου Παιδείασ (για τουσ πρωτοετείσ) 

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από αρμόδια Δθμοτικι ι άλλθ Αρχι (του τελευταίου 

εξαμινου) και ειδικά για τουσ πολφτεκνουσ και βεβαίωςθ από τθν Ανώτατθ υνομοςπονδία 

Πολυτζκνων (Α..Π.Ε.).  

4. Φωτοτυπία τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ (αν δεν ζχει εκδοκεί ακόμθ Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ από 

Διμο ι Κοινότθτα). 

5. Φωτοτυπία του Εκκακαριςτικοφ 2014. 

 Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςταλεί από το ΚΕΠΥΟ, κα κατακζτουν: 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι κα προςκομίςουν το 

ςυντομότερο δυνατό και οπωςδιποτε πριν τθν εξζταςθ  των αιτιςεων και τθν ζκδοςθ 

αποτελεςμάτων ειςδοχισ από τθν αρμόδια Επιτροπι του ΑΠΘ που υπζβαλαν τθν αίτθςθ 

και επικυρωμζνο αντίγραφο του εντφπου Ε1 (φορολογικι διλωςθ) που κατζκεςαν ςτθ 

ΔΟΥ για το 2014. 

 Όςοι είναι υποχρεωμζνοι από το Νόμο να υποβάλλουν διλωςθ Ειςοδιματοσ ςτθν Εφορία, 

αυτό κα πρζπει να βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια Εφορία. Συγχρόνωσ όμωσ υποβάλλουν 

βεβαίωςθ οικογενειακοφ ειςοδιματοσ από άλλθ Νόμιμθ Αρμόδια Αρχι (π.χ. από τον 

εργοδότθ κλπ), που αποκτικθκε από 1/1/2013-31/12/2013. 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/86 όπου κα δθλϊνεται θ μόνιμθ κατοικία και ότι δεν διακζτει 

θ οικογζνεια ιδιόκτθτθ κατοικία ςτον τόπο ςπουδϊν. Επίςθσ ότι εάν γίνει δεκτι θ αίτθςθ ειςδοχισ ο 

οικότροφοσ αποδζχεται τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Εςτίασ, τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ του 

Α.Π.Θ.  και ότι κα εκπλθρϊνει εμπρόκεςμα τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ. 

7. Δφο φωτογραφίεσ του ενδιαφερόμενου. 

8. Εάν υπάρχουν άλλα παιδιά ςτθν οικογζνεια που ςπουδάηουν ςε ΑΕΙ-ΣΕΙ (κάτω των 28 ετϊν) κα 

προςκομίηεται βεβαίωςθ ςπουδϊν από τθ ςχολι τουσ όπου κα αποδεικνφεται ότι διατθροφν τθ 

φοιτθτικι ιδιότθτα το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

9. Εάν υπάρχουν ςτρατευμζνοι αδελφοί κα προςκομίηεται θ ςχετικι βεβαίωςθ ότι υπθρετοφν τθν 

κθτεία τουσ.  

10. Σε περίπτωςθ ορφανοφ υποψθφίου, εάν αυτό δεν προκφπτει ςαφϊσ από το πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ κα προςκομίηεται Λθξιαρχικι Πράξθ Θανάτου. 

11. Σε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων κα προςκομίηεται θ δικαςτικι απόφαςθ όπου προςδιορίηεται 

θ επιμζλεια των τζκνων. 

12. Οι επικαλοφμενοι λόγοι υγείασ μελϊν τθσ οικογενείασ (αναπθρία-ΑΜΕΑ) ι του ιδίου του 

υποψθφίου κα βεβαιϊνονται με ςχετικι απόφαςθ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ όπου κα 

αναφζρεται πζραν των άλλων το ποςοςτό και ο χρόνοσ αναπθρίασ. 



 

 

13. Οι άποροι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό απορίασ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία Κοινωνικισ Πρόνοιασ. 
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