
 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ            Κομοηηνή 08/03/2022 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
& ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 

 
Αλαθνηλώλνπκε όηη όλοι/ες  νη πξνπηπρηαθνί/έο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΓΠΘ, κπνξνύλ λα 
ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα ζηέγαζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2022-2023, ειεθηξνληθά ζηελ 
εθαξκνγή estia.duth.gr. 
  Οι αιηήζεις για ηην παροτή δωρεάν ζηέγαζης σποβάλλονηαι μόνο ηλεκηρονικά 
με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία pdf) κεγέζνπο έωο 
2ΜΒ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε estia.duth.gr. 
  Η  είζνδνο  ζηελ εθαξκνγή γίλεηαη κε ηνπο πξνζωπηθνύο θωδηθνύο ηωλ θνηηεηώλ, 
ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ είζνδό ηνπο ζε όιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 
  Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ζαο, ζα ιάβεηε κήλπκα επηβεβαίωζεο.  
Σύκθωλα κε ηνλ Δζωηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Φνηηεηηθώλ Δζηηώλ ηνπ Γ.Π.Θ (ΦΔΚ 
Β’ 5110/31/12/2019), ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Π.Θ. 
(https://duth.gr/Portals/0/%20%20%20_.pdf ), αλαθνηλώλεηαη όηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθώλ γηα ζηέγαζε ηωλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, Αθαδεκαϊθνύ Έηνπο 
2022-2023, ζα είλαη από 14 Μαρηίοσ έως και 15 Απριλίοσ 2022. 
 

Υπελζπκίδνπκε όηη ε επζύλε ηεο νξζήο ζπκπιήξωζεο ηεο αίηεζεο αλήθεη 
εμνινθιήξνπ ζηνλ αηηνύληα θαη καμία παρέμβαζη ζηην αίηηζη δεν γίνεηαι από ηο 
αρμόδιο ημήμα. Γηα ηνλ ιόγν απηό, 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: 

 

 Πόλη θοίηηζης  Email αποζηολής Σηλ. επικοινωνίας 

1.  Κνκνηελή tpsfm@kom.duth.gr 2541079028 

2.  Ξάλζε tath@xan.duth.gr  2541079028 

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

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

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΣΔΓΑΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ. 
  

Α. Οη Πξνπηπρηαθνί/έο Φνηηεηέο/ηξηεο ππνβάιινπλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή: 

1. Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, 
πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνύο καδί κε άδεηα παξακνλήο.  

2. Υπεύζπλε δήιωζε ζηέγαζεο (ππάξρεη ππόδεηγκα Υ.Γ. ζηα ρξήζηκα έγγξαθα ηεο 
εθαξκνγήο estia.duth.gr). 

3. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα εθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο  α) ηωλ 
γνλέωλ θαη β) ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 
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(Δάλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήιωζε, θαηαζέηεη ππεύζπλε 
δήιωζε).  

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ηελ αξκόδηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή 
αξρή (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ).  

5. Όζνη ελδηαθεξόκελνη επηθαινύληαη ιόγνπο πγείαο, πξνζθνκίδνπλ απόθαζε από 
ΚΔΠΑ ή ην εθάζηνηε ηζρύνλ ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, όπνπ 
πξνζδηνξίδεηαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο θαη ε νπνία είλαη ζε ηζρύ θαηά ηνλ ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

6. 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. 

7. Αλ ππάξρνπλ άιια παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα πνπ αλήθεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηα νπνία 
ππεξεηνύλ ηε ζηξαηηωηηθή ηνπο ζεηεία, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε ε 
νπνία ζα ην πηζηνπνηεί. 

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 γνλέα από ηνλ ΟΑΔΓ ή βεβαίωζε αλεξγίαο γνλέα από ηνλ ΟΑΔΓ ζε 
ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

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 Τπόηροθοι 

ηοσ Τποσργείοσ Παιδείας –Φοιηηηές Erasmus ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά  ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Δζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο 
ηωλ Φνηηεηηθώλ Δζηηώλ (ΦΔΚ 5110/η.β΄/31-12-2019) . 
 
 
* ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΑΙΣΗΔΙ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ. 
 



*ΟΟΙ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΔΓΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΚΑΙ 
ΣΗ ΞΑΝΘΗ  ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΙΣΙΗ 

 

 

 

 

 

 

 

  


