
Θεσσαλονίκη, 11-10-2019 

 

Ανακοίνωση προς ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΑΠΘ 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  

 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Κίνησης 
https://www.auth.gr/office/624 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2020 

 Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται σήμα για την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης + 2 έτη  
(μέχρι και το 12ο εξάμηνο σπουδών για τις τετραετείς σπουδές,  
 μέχρι και το 14ο εξάμηνο σπουδών για τις πενταετείς σπουδές,  
 μέχρι και το 16ο εξάμηνο σπουδών για τις εξαετείς σπουδές). 

 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται σήμα εισόδου για την ελάχιστη χρονική διάρκεια 
εκπόνησης του μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

 Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται σήμα εισόδου για 5 χρόνια από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς επιτροπής της διδακτορικής διατριβής. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Κάθε δικαιούχος φοιτητής μπορεί να αιτηθεί σήμα εισόδου για ΕΝΑ (1) μόνο ΟΧΗΜΑ.   
Το όχημα μπορεί να ανήκει είτε στον ίδιο είτε σε συγγενή Α' Βαθμού (γονέα, σύζυγο, τέκνο). 
Αποφασίστηκε να γίνουν δεκτές και οι αιτήσεις για χορήγηση σήματος στην περίπτωση που το όχημα 
ανήκει σε γιαγιά/παππού ή αδελφό/αδελφή του φοιτητή).  
 
Το σήμα (ή μέρος αυτού) θα πρέπει να το επιστρέψετε στο Γραφείο Κίνησης σε περίπτωση πώλησης 
του οχήματος ή λύσης της σχέσης σας με το Πανεπιστήμιο ή εάν επιθυμείτε αντικατάστασή του. 
 
Για την παραλαβή του φοιτητικού σήματος αυτοκινήτου 2020 (εφόσον δικαιούστε)  
θα πρέπει να προσέλθετε στο Γραφείο Κίνησης του Α.Π.Θ. κατά τις ώρες λειτουργίας του, μετά την 
παρέλευση 8 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής σας αίτησης.  
 
Στους δικαιούχους δεν θα αποσταλεί καμία ειδοποίηση.  
ΜΟΝΟ όσοι δεν δικαιούνται σήμα θα ενημερωθούν (με e-mail ή τηλεφωνικά) για την μη έγκριση της 
αίτησής τους σε διάστημα 8 ημερών από την υποβολή της.  
 
Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη:  
α) Της ακαδημαϊκή σας ταυτότητας (ή βεβαίωσης σπουδών). 
β) Της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
γ) Εάν το όχημα δεν είναι στο όνομά σας πρέπει να επιδείξετε και αποδεικτικό συγγένειας με τον 

ιδιοκτήτη. 
Τέλος, για προμήθεια σήματος ΑμεΑ απαιτείται και η επίδειξη Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. 
 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 

https://www.auth.gr/office/624

