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ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ  

ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΔΓΑΗ ΚΑΙ ΙΣΙΗ  

ΠΡΩΣΟΔΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΘΡΑΚΗ  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2020-2021 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ 07-10-2020 

 
 
 Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο αλαθνηλψλεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηεζηέγαζε θαη 
ηε ζίηηζε ησλ πξσηνεηψλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
θάζε πεξίπησζε. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνπηπρηαθνί πξσηνεηείο θνηηεηέο   ζα κπνξνχλ  λα 
απνζηείινπλ ειεθηξνληθά κε e-mailηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηοησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ (ρσξηζηά 
γηα ζίηηζε θαη ζηέγαζε) απφ ζήκεξα εκέξα Σεηάξηε 7-10-2020 έσο θαη ηελ Σεηάξηε 14-10-2020. 

 
  

 

ΣΔΓΑΗ 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΣΔΓΑΗΦΟΙΣΗΣΩΝ Α΄ ΔΣΟΤ 

 

1. Έληππε Αίηεζε* πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε (* Η αίηεζε παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο). 

2. Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηεο Δθνξίαο ηνπ θνξνινγηθνχ  έηνπο 2019 (εηζνδήκαηα 2019) 

α)  θαη ησλ δπν γνλέσλ θαη 

β) ηνπ ηδίνπ ηνπ θνηηεηή (Δάλ δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε ν ίδηνο ν θνηηεηήο, ηφηε ζα 

πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε*, φπνπ ζα ην δειψλεη).(*Η ππεχζπλε δήισζε παξαηίζεηαη ζην ηέινο 

ηεο αλαθνίλσζεο) 

3. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο, απφ αξκφδηα Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή Αξρή (ηνπ ηειεπηαίνπ  

εμακήλνπ). 

4. Τπεχζπλε Γήισζε*, φπνπ ζα δειψλεηαη ε κφληκε θαηνηθία ησλ γνλέσλ.(*Η ππεχζπλε δήισζε 

παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο) 

5. Τπνβάιιεηαη κηα Τπεχζπλε  Γήισζε φπνπ αλαθέξνληαη φια ηα παξαπάλσ. 

6. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηθαινχληαη ιφγνπο πγείαο, ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε αξκφδηαο 

Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απηνί.  

7. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηθαινχληαη αλαπεξία ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηα ΚΔΠΑ 

φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε πεξίνδνο ηζρχνο ηεο αλαπεξίαο.  

8.  Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο έρνπλ αδειθφ θνηηεηή/θνηηήηξηα ή λα ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ 

ζεηεία, ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή βεβαίσζε 

φηη ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. 

9. Όζνη ελδηαθεξφκελνη είλαη πνιχηεθλνη, ζα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο, ην νπνίν ρνξεγείηαη 

απφ ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο. 

10. επεξηπηψζεηο φπνπ ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη δηαδχγην ζα πξνζθνκίδεηαη θσηναληίγξαθν 

δηαδεπθηεξίνπ θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εθνξίαο ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ.  

11. Οπνηνζδήπνηε άιινο θνηλσληθφο ιφγνο (π.ρ. αλεξγία) ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ αληίζηνηρε 



βεβαίσζε-πηζηνπνίεζε απφ ηελ εθάζηνηε δεκφζηα αξρή θαη κε αθξηβή ζηνηρεία.  
 

ΣΤΕΓΑΣΗ: Ηλεκτρονικζσ διευθφνςεισ για την αποςτολή των δικαιολογητικών ςτζγαςησ 

1. Γηα ηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο 

rpoufina@admin.duth.gr Σει. 2531039211 

 

       2. Γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο 
tath@xan.duth.gr  Σει. 2541079028-79153 
 

       3. Γηα ηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο 
     tath@alex.duth.gr Σει. 2551030973-30965 

 

       4. Γηα ηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο 
tath@ores.duth.gr Σει. 2552041406-41300 

 
 
 
 

 

 

 

 

ΙΣΙΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Α΄ ΔΣΟΤ 

 

1. Έληππε Αίηεζε* πνπ αθνξά ηε ζίηηζε (* Η αίηεζε παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο). 

2. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

3. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ θνηηεηή. 

4. Τπεχζπλε δήισζε* ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο 

θαηνηθίαο ηνπ.(* Η ππεχζπλε δήισζε παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο). 

5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ/ηεο 

αδειθνχ/ήο ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 

θαηεγνξία ή ζηελ θαηεγνξία (γ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ απηνχ άξζξνπηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

6. Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ην εηήζην νηθνγελεηαθφ (θαη ησλ 

δπν γνλέσλ) ή αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(θνξνινγηθφ έηνο 2019, εηζνδήκαηα 2019), εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (α) έσο (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θνηηεηή θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

7. Βεβαίσζε επηδφηεζεο αλεξγίαο, απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαηεγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή ν/ε 

ζχδπγφο ηνπ, εάλ εκπίπηεη ζηελ πξνβιεπφκελε θαηεγνξία ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

Τπνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

8. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1910/1944 (Α' 

229), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α' 75). Σν 

αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (α) ηεο 
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παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

9. Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1897/90 

(Α' 120). Η αλσηέξσ πξάμε πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ε) ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

10. Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 

αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρχ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν θνηηεηήο 

εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ 

δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά κφλν αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, ηφηε ζπκπιεξσκαηηθά 

απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνχ 

είηε Κιηληθήο Δ..Τ. ή Δξγαζηεξίνπ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηψλεη φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηα η 

κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

11. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή, εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (δ), (ε) θαη (ε) ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

12. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (δ) 

ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε ζίηηζε πνπ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ . 
 
 
 

ΣΙΤΙΣΗ: Ηλεκτρονικζσ διευθφνςεισ για την αποςτολή των δικαιολογητικών ςίτιςησ 

1. Γηα ηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο 

ekravvar@admin.duth.gr Σει. 2531039213 

 

       2. Γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο 
tath@xan.duth.gr  Σει. 2541079028-79153 
 

       3. Γηα ηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο 
     tath@alex.duth.gr Σει. 2551030973-30965 

 

       4. Γηα ηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο 
tath@ores.duth.gr Σει. 2552041406-41300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθνινπζεί ε αξηζκ. Φ5/68535/Β3 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1965/18 Ινπλίνπ 2012 η. Β΄) 

 

Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο ησλ  

Α.Δ.Ι.  

1. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο δηθαηνχρνη δσξεάλ ζίηηζεο είλαη :  

α. Οη ελεξγνί θνηηεηέο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) ηεο εκεδαπήο, ηνπ πξψηνπ, 

δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), εθφζνλ δελ 

είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ αληίζηνηρα.  

β.i) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζε Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 

άιια Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α' 195).  

ii) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζε Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 

νκνηαγή Ιδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195).  

γ. Οη θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνζσξηλά απφ έλα Α.Δ.Ι. ζε άιιν ηεο εκεδαπήο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο πξνέιεπζεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (ε) ηνπ λ. 4009/2011 

(Α' 195). δ. Οη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (β)(ίί) θαη (δ).  

2. Πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ 

1.α. Άγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο (θνξνινγηθφ έηνο 2019, εηζνδήκαηα 2019)δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) 

επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δχν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ 

πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Σν αλσηέξσ 

δηακνξθνχκελν πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ εθφζνλ ν αδειθφο ηνπ δηθαηνχρνπ 

θνηηεηή είλαη ελεξγφο θνηηεηήο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αδειθνί 

ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα  

θαζέλαλ απφ απηνχο.  

β. Έγγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ. Πξνθεηκέλνπ γηα έληεθλε 

νηθνγέλεηα ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν.  

γ. Άγακνη θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ 

ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ.  

2. Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, 

θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ 

γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπ απφ θάζε πεγή. Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην 

απαιιαζζφκελν ή  θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ησλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ 

αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ απφ θάζε πεγή. 

3. Σα θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελα πνζά κεηψλνληαη θαηά 10%, φηαλ νη δηθαηνχρνη θνηηεηέο θαηνηθνχλ 

κφληκα ζην Γήκν πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε Λέζρε ή ην Ίδξπκα, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε.  

4. Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί θξηηήξην παξνρήο δσξεάλ 

ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ 

ησλ 25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο.  

5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο ή/θαη νη γνλείο ηνπ ή ν/ε ζχδπγφο ηνπ/ηεο, εθφζνλ απηφο 

είλαη έγγακνο, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο. 

6. Η Λέζρε ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ιδξχκαηνο, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, κπνξεί 

λα δεηά θαη άιια, θαηά ηελ θξίζε ηεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε  

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί αλ δηθαηνχηαη ή φρη ζίηηζεο.  

7. Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην  άξζξν 63 

ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195), δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Λέζρεο ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ιδξχκαηνο, εάλ δελ πθίζηαηαη Λέζρε, ρνξεγεί ηελ 

πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο εηδηθή ηαπηφηεηα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο 

θαησηέξσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο. 

8.α) Φνηηεηέο πνπ είλαη πνιχηεθλνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1910/1944 (Α΄ 229), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α΄ 75), θαη ηέθλα απηψλ. Η 

πνιπηεθληθή ηδηφηεηα δηαηεξείηαη ηζνβίσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ. 3454/2006 (Α΄ 75). 

β) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο κε ηξία δψληα ηέθλα 

απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα.  
γ) Φνηηεηέο κε αδειθφ ή αδειθή, ελεξγφ θνηηεηή ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 
2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195), εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, 
πνπ θνηηά ζε Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Ι. ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλψηαηε ρνιή 
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο 



Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο 
θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο. 
δ) Απνξθαληζζέληεο θνηηεηέο απφ ηνλ έλα ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ άγακεο κεηέξαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα κε αλαγλσξηζζέλ 
ηέθλν, ην νπνίν ή ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
ζη) Φνηηεηέο κε γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ 
ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenneή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 
αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%.  
δ) Οη πάζρνληεο απφ ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 
3794/2009 (Α' 156). 
ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ζχκαηνο ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α΄ 120) θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

3.Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ιήςε θαη αλαλέσζε ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο  

Ο θνηηεηήο πνπ επηζπκεί λα ζηηίδεηαη δσξεάλ θαη εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα απφθαζε, ππνβάιιεη εληφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ απφ ην Ίδξπκα, εάλ ζε απηφ δελ, 

αίηεζε γηα ηε δσξεάλ ζίηηζή ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 

α) Γχν θσηνγξαθίεο ηνπ θνηηεηή. 
β)Φσηνηππία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο εγγξαθήο ζην Σκήκα θνίηεζεο 

γ) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

δ) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ θνηηεηή. 

ε) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζηψλ ή ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ησλ γνλέσλ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.(Δίλαη πεξηηηφ εθφζνλ παξαθάησ δεηάκε 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ κφληκε θαηνηθία). 

ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, αιιά θαη ζα 

γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ηεο γλψζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνβνιήο αλαιεζνχο δήισζεο ή αλαθξηβψλ, 

ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ(ρνξεγείηαη απφ ηα ζεκεία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ). 

δ) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ/ηεο αδειθνχ/ήο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 θαηεγνξία ή ζηελ 

θαηεγνξία (γ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ απηνχ άξζξνπ. 

ε) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ην εηήζην νηθνγελεηαθφ ή αηνκηθφ 

εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο (θνξνινγηθφ έηνο  

2018, εηζνδήκαηα 2018), εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (α) έσο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξνχζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θνηηεηή θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

ζ) Βεβαίσζε επηδφηεζεο αλεξγίαο, απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή ν/ε ζχδπγφο ηνπ, 

εάλ εκπίπηεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο θαηεγνξία.  

η) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ απνδεηθλχεη ηελ πνιπηεθληθή 

ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1910/1944 (Α' 229), φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α' 75). Σν αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ 

πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (α) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξνχζεο. 

θ) Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1897/90 (Α' 

120). Η αλσηέξσ πξάμε πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ε) ηεο παξαγξάθνπ 9 

ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.  

ι) Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 

αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρχ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά κφλν αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, ηφηε 

ζπκπιεξσκαηηθά απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα 

Γηεπζπληνχ είηε Κιηληθήο Δ..Τ. ή Δξγαζηεξίνπ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα 

βεβαηψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή 



ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

κ) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή, εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (δ), (ε) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 

9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.  

λ) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (δ) ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. 
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Αιεμαλδξνχπνιεο, 6ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Μάθξεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε Γξαγάλα 
Αιεμαλδξνχπνιεο, Σ.Κ.  68100.Σει.επηθνηλσλίαο :2551030973, 2551030965.E-mail: tath@alex.duth.gr 
 
 
δ) Γηα φια ηα Σκήκαηα ηεο πφιεο ηεο Οξεζηηάδαο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο 
Αθαδεκατθψλ Θεκάησλθ. ηέξγην Κνπξεηζίδε, Κηίξην Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ, Γσλία Μνπξνχδε θαη 
Δπξηπίδνπ, Οξεζηηάδα, Σ.Κ. 68200. Σει. επηθνηλσλίαο:2552041406, 2552041300.E-mail: 
tath@ores.duth.gr 
 
 
 

 

 

 



 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
 
 
 
 
ΥΔΓΙΟ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΓΙΑΜΟΝΗ 
ΣΙ ΦΟΙΣΗΣΙΚΔ ΔΣΙΔ 
 
 
ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ 
ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ  
ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ : 
ΟΝΟΜΑ : 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : 
ΥΟΛΗ/ΣΜΗΜΑ : 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ 

 

ΠΡΟ 
ΣO ΣΜΗΜΑ 

 …………………… 
ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 

 ΠΟΛΗ ……….. 

ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ : 
(Γειψλεηαη ην έηνο ζην νπνίν ζα είλαη ν θνηηεηήο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2020): 

 
 
 
 
 
 
     αο παξαθαιψ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ κε 
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ζηέγαζε ζηηο 
θνηηεηηθέο εζηίεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θξάθεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΔΥΟΜΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΔΣΙΩΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 
 

 

ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ ΑΛΛΗ ΥΟΛΗ : 
(Γειψλεηαη ν ηξφπνο : α) θαηαηαθηήξηεο, β) 10%  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
Οδφο                                     Αξηζκφο            Σ.Κ. 
Πφιε/Υσξηφ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ 
ηαζεξφ : 
θηλεηφ : 
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (e-mail) Παλεπηζηεκίνπ : 
 
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (e-mail) Πξνζσπηθή : 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΩΜΑΣΙΟΤ : πγθξφηεκα, Αξηζκφο 
Γσκαηίνπ, Μνλφθιηλν ή δίθιηλν) 
( πκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ ν αηηψλ θνηηεηήο 
δηέκελε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.) 
 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  
Πξνπηπρηαθφο Φνηηεηήο : 
Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο : 
Φνηηεηήο ERASMUS : 
Φνηηεηήο IAESTE : 
Άιιν : 
 

 
Πεξίνδνο δηακνλήο ζηηο θνηηεηηθέο εζηίεο ηνπ Γ.Π.Θ. 
απφ         έσο 30-6-2021 εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθνπψλ 
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Καινθαηξηνχ. 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 
………………………………. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 
………………………………. 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΑΡ. ΑΙΣΗΗ 

……………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 
 

 
 ΥΔΓΙΟ ΑΙΣΗΗ ΙΣΙΗ 
 
 
 
 
ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ 
ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ  
ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
 

 
ΔΠΩΝΤΜΟ : 
ΟΝΟΜΑ : 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : 
ΥΟΛΗ/ΣΜΗΜΑ : 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ : 
(Γειψλεηαη ην έηνο ζην νπνίν ζα είλαη ν θνηηεηήο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ 
ΣO ΣΜΗΜΑ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 
                                   ΠΟΛΗ …….     
 
 
 
 
 
     αο παξαθαιψ λα θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ κε ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ παξνρή ζίηηζεο απφ ην 
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαηά ην αθαδεκατθφ 
έηνο 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ ΑΛΛΗ ΥΟΛΗ : 

(Γειψλεηαη ν ηξφπνο : α) θαηαηαθηήξηεο, β) 10% 

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
Οδφο                                     Αξηζκφο            Σ.Κ. 
Πφιε/Υσξηφ 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ : 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ 
ηαζεξφ : 
θηλεηφ : 
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (e-mail) Παλεπηζηεκίνπ : 
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (e-mail) Πξνζσπηθή : 
 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  
Πξνπηπρηαθφο Φνηηεηήο : 
Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο : 
Φνηηεηήο ERASMUS : 
Άιιν : 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΚΤΚΛΩΣΔ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΦΟΟΝ ΔΜΠΙΠΣΔΣΔ Δ ΚΑΠΟΙΑ/Δ 
ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ:  
 

  ΔΠΙΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΑΝΔΡΓΙΑ. 

 

 ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΙ. 

 

 ΦΟΙΣΗΣΔ ΓΟΝΔΙ ή ΑΓΔΡΦΙΑ(Δμαηξνχληαη φζνη είλαη ζην 2
ν
 πηπρίν & 

θνηηεηέο εμσηεξηθνχ). 

 

 ΑΠΟΡΦΑΝΙΘΔΝΣΔ ΦΟΙΣΗΣΔ(Μέρξη 25
ν
 έηνο ειηθίαο.) 

 

 ΜΟΝΟΓΟΝΔΙΚΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ. 

 

 ΦΟΙΣΗΣΔ ΜΔ ΓΟΝΔΙ ΟΒΑΡΑ ΠΑΥΟΝΣΔ. 

 

 ΦΟΙΣΗΣΔ ΠΑΥΟΝΣΔ ΑΠΟ ΟΒΑΡΔ ΑΘΔΝΔΙΔ. 

 

 ΦΟΙΣΗΣΔ ΣΔΚΝΑ ΘΤΜΑΣΟ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ(Μέρξη 25
ν
 έηνο 

ειηθίαο). 

 

 
 
 
 
 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 
                         ………………………………. 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 
………………………………. 

 

 

 

ΑΡ. ΑΙΣΗΗ 

……………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

………………… 



 
  

 

 

                                              ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ                            
                                                     (άξζξν 8 Ν.1599/1986)                                                            
 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

-δελ ππνβάιισ θνξνινγηθή δήισζε ν ίδηνο θαη ηα αλήιηθα αδέξθηα κνπ  

-ε αλσηέξσ δεισζείζα δηεχζπλζε είλαη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο κνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ  

γνλέσλ κνπ 

-έρσ γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνβνιήο αλαιεζνχο δήισζεο ή αλαθξηβψλ, ςεπδψλ ή πιαζηψλ     

 δηθαηνινγεηηθψλ 

-δειψλσ ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Γει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  

  



ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

1) Σκήκα Ννκηθήο (25310-39848, 39892, 39894) 

2) Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (25310-39663, 39664) 

3) Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο (25310-39462, 39463, 39464) 

4) Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο (25310-39902, 39903) 

5) Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (25310-39409, 39412) 

6) Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο(25310-39380, 39421) 

7) Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (25310-39485, 39486) 

8) Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (25310-39824, 39825) 

9) Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ (25310-39458,39420) 

10) Σκήκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (25310-39211, 39213) 
 

ΞΑΝΘΗ 

1) Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (25410-79027, 79026) 

2) Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (25410-79012, 79035) 

3)  Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (25410- 79101, 79108, 79109) 

4)  Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (25410-79349, 79364) 

5) Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (25410-79345, 79360, 79361) 

6) Σκήκα Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ Ξάλζεο (25410-79028, 79153) 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

1) Σκήκα Ιαηξηθήο (25510-30912, 30913) 

2)  Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (25510-30023, 30028, 30024) 

3) Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (25510-30110, 30047, 30046) 

4) Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο (25510-30612, 30614) 

5) Σκήκα Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ Αιεμαλδξνχπνιεο (25510-30973, 30965) 

 

ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

1)  Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (25520-41171, 41174). 

2)  Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (25520-41161, 41162, 41163). 

3) Αξκφδηνο ππάιιεινο Γηεχζπλζεο Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ θ. η. Κνπξεηζίδεο (25520-41406, 

41300). 

 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

-Γ.Α.Θ. 

-Σ.Π..&Φ.Μ. 

-Σκήκαηα Γ.Π.Θ. (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο) 

-Τπνινγηζηηθφ Κέληξν 

(γηα αλάξηεζε ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) 

 
 
                                                                              Με εληνιή Πξχηαλε 

                          Η Πξντζηακέλε 

       ηεο Γηεχζπλζεο Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ 

 

 

                            Διέλε Σδειέπε 

 


