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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

ΓΗΑ ΣΖ ΗΣΗΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 
 
    Αλαθνηλώλεηαη όηη μεθηλά ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ, γηα ζίηηζε ωλφν ηωλ 
θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ Γ.Π.Θ., γηα ην  Αθαδεκαϊθό  Έηνο 2022-2023, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ 
αξηζ. Φ5/68535/Β3 ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 1965/18-6-2012 η. Β’) «Καζνξηζκόο 
όξωλ, πξνϋπνζέζεωλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή δωξεάλ ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο 
ηωλ Α.Δ.Ι.». 
 
Οι αιηήζεις για ηην παροτή δφρεάν ζίηιζης σποβάλλονηαι μωνο ηλεκηρονικά με 
ηα απαιηοϊμενα δικαιολογηηικά, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία pdf) κεγέζνπο έωο 
2ΜΒ  ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε estia.duth.gr. 
 
Υπελζπκίδνπκε όηη ε επζύλε ηεο νξζήο ζπκπιήξωζεο ηεο αίηεζεο αλήθεη εμνινθιήξνπ 
ζηνλ αηηνύληα και καμία παρέμβαζη ζηην αίηηζη δεν γίνεηαι απω ηο αρμωδιο 
Σμήμα ηης Γιεϊθσνζης Ακαδημαχκϋν Θεμάηφν. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, πξηλ μεθηλήζεηε 
ηε ζπκπιήξωζε ηεο αίηεζεο, παξαθαινύκε λα διαβάζεηε προζεκηικά ηις τρήζιμες 
οδηγίες πνπ ζπληάρζεθαλ κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζή ζαο γηα ηελ νξζή ζπκπιήξωζε ηεο 
αίηεζεο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, παξαθαινύκε  λα επηθνηλωλείηε κε ην Αξκόδην Τκήκα 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, όπωο παξαθάηω:   
 

 Πωλη θοίηηζης  Email αποζηολής Σηλ. επικοινφνίας 

1.  Κνκνηελή tpsfm@kom.duth.gr 2531039213 

2.  Ξάλζε tath@xan.duth.gr  2541079153 

3.  Αιεμαλδξνύπνιε tath@alex.duth.gr 2551030973-30965 

4.  Οξεζηηάδα tath@ores.duth.gr 2552041406-41106-41300 

 
 

Απαιηοϊμενα δικαιολογηηικά για παροτή δφρεάν ζίηιζης 
(Καθοριζμως ωρφν, προψποθέζεφν και διαδικαζίας για ηην παροτή δφρεάν 

ζίηιζης ζηοσς θοιηηηές ηφν Α.Δ.Η. ΦΔΚ 1965/18 Ηοσνίοσ 2012 η. Β’.) 
 

Α. Οι Προπηστιακοί/ές Φοιηηηές/ηριες σποβάλλοσν ζηην ηλεκηρονική εθαρμογή: 

1. Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ 
πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνύο καδί κε άδεηα παξακνλήο.  
2. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα εθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο  α) ηωλ 
γνλέωλ θαη β) ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 
(Δάλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήιωζε, θαηαζέηεη ππεύζπλε 
δήιωζε. 
3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ηελ αξκόδηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή 
αξρή (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ).  
4. Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ 1599/1986 (Α 75) ηνπ θνηηεηή γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηωλ ππνβιεζέληωλ δηθαηνινγεηηθώλ, όπνπ ζα βεβαηώλεηαη θαη ν ηόπνο 
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κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ (ππάξρεη ππόδεηγκα Υ.Γ. ζίηηζεο ζηα ρξήζηκα έγγξαθα ηεο 
εθαξκνγήο estia.duth.gr). 
5. Βεβαίωζεο κόληκεο θαηνηθίαο (έγγξαθν δεκόζηαο αξρήο ή ππεξεζηώλ ή ινγαξηαζκώλ 
νξγαληζκώλ θνηλήο ωθέιεηαο ηωλ γνλέωλ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν ηόπνο κόληκεο 
θαηνηθίαο ηνπ θνηηεηή). 
6. Σε πεξίπηωζε αλαπεξίαο (67% θαη άλω ) ηνπ ίδηνπ θνηηεηή ε κειώλ ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ Πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο από ΚΔ.Π.Α.  
7. Αλ ππάξρνπλ άιια παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα όπνπ αλήθεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηα 
νπνία ζπνπδάδνπλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 
Ιδξύκαηνο αδειθνύ ή αδειθήο ελεξγνύ/ήο θνηηεηή/ηξηαο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, 
όπωο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο 
πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε Παλεπηζηήκην ή Τ.Δ.Ι. ή 
ζηηο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλώηαηε Σρνιή Παηδαγωγηθήο θαη 
Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.), θαζώο θαη ζηηο Αλώηεξεο Σρνιέο Τνπξηζηηθήο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ δηαθνξεηηθήο πόιεο ηεο 
κόληκεο θαηνηθίαο ηωλ γνλέωλ ηνπο. 
8. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο 
Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη λα είλαη 
ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
9 Όηαλ ππάξρεη δηάδεπμε ζηελ νηθνγέλεηα, πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ 
ή δηθαζηηθή απόθαζε πνπ λα ην πηζηνπνηεί. Τν εθθαζαξηζηηθό πνπ θαηαζέηεη ν/ε 
θνηηεηήο/ηξηα είλαη ηνπ γνλέα πνπ έρεη απνδεδεηγκέλα ηελ επηκέιεηά ηνπ. (Σε πεξίπηωζε 
πνπ δελ ππάξρεη δηαδεπθηήξην-δηθαζηηθή απόθαζε ε  ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό ν θνηηεηήο 
ππνβάιιεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία –εθθαζαξηζηηθό θαη έληππν Δ1- θαη ηωλ δπν γνλέωλ - . 
Απνδεθηή είλαη θαη ε δηάζηαζε πνπ έρεη δειωζεί ζηελ εθνξία. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν 
δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα έρεη παληξεπηεί μαλά ηόηε ε λέα 
νηθνγέλεηα ηνπ γνλέωο ζεωξείηαη ωο νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή. 
10. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Μόλν ζε πεξίπηωζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζην 
πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Σε πεξίπηωζε πνπ ν επηδώλ γνλέαο 
παληξεπηεί εθ λένπ ε λέα νηθνγέλεηα ηνπ γνλέωο ζεωξείηαη ωο νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή.   
11. Όηαλ ππάξρεη αλεξγία ζηελ νηθνγέλεηα, πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε επηδνηνύκελεο 
αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ.  
12. Οπνηνζδήπνηε άιινο θνηλωληθόο ιόγνο αξθεί λα απνδεηθλύεηαη κε αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθό δεκόζηαο αξρήο (π.ρ. ηέθλν αλύπαληξεο κεηέξαο, θ.η.ι.). 
 
Β. Οι Ομογενείς θοιηηηές- Αλλοδαποί Αλλογενείς – Αλλοδαποί Τπωηροθοι ηοσ 
Τποσργείοσ Παιδείας –Φοιηηηές Erasmus ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά  ηα 
πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ δωξεάλ παξνρή  ζίηηζεο  . 
 
Γ. Οι μεηαπηστιακοί θοιηηηές και οι σπουήθιοι διδάκηορες ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά  
ηα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ δωξεάλ παξνρή  ζίηηζεο   
 
 

H Ανηιπρϊηανης 
Ακαδημαχκϋν Τποθέζεφν και Φοιηηηικής Μέριμνας 

 
 

Καθηγήηρια Εφή Γαβριηλίδοσ 

 


