
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 
(Όριο εισοδήματος 45.000 ευρώ. Για κάθε αδερφό/ή που σπουδάζει το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.) 

1. Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής  αίτησης  
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο 
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  
5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός  ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) 
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (απλή έγκυρη εκτύπωση από το taxis-όχι φωτοτυπία). Το 

εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή (όταν ο φοιτητής 
διαθέτει ανεξάρτητο δικό του Ε1-όριο 25.000 ευρώ) 

7. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα εισαγωγής 
8. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που σπουδάζει 
9. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές  φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής 
10. Πολύτεκνοι:   Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. 
11. Άνεργος γονέας:  Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον τοπικό Ο.Α.Ε.Δ.(δηλ. όταν εισπράττεται επίδομα ανεργίας)  
12. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ:   Βεβαίωση αναπηρίας (πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής) 
13. Ορφανοί από τον ένα ή και τους δύο γονείς:   Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
14. Μονογονεϊκές οικογένειες:   Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή 

 
 



Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://feeding.teithe.gr/index για την ηλεκτρονική αίτηση για κάρτα σίτισης θα είναι 

ανοικτή από Τετάρτη 04/11/2015 έως Δευτέρα 30/11/2015 .Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν στο 

γραφείο σίτισης μαζί με το εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης από Τετάρτη 04/11/2015 

έως Δευτέρα 30/11/2015 και κατά τις ώρες 9.00-13.00 

 

Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά έχει το χαρακτήρα και της Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων μετά την 
διασταύρωση των δικαιολογητικών, ο δικαιούχος θα χάνει το δικαίωμα σίτισης. 
 
 
 

http://feeding.teithe.gr/index


 

Γραφείο Σίτισης  Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  
infositisi@teithe.gr 
τηλ. 2310-013666, 2310 -013667 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
(για όσους έχουν ήδη κάρτα σίτισης πλαστική ή χάρτινη) (πράσινη κίτρινη ή 

πορτοκαλί) 
Η ηλεκτρονική αίτηση για όσους φοιτητές έχουν ήδη κάρτα σίτισης (που έχουν 

ήδη κάρτα πράσινη-κίτρινη-πορτοκαλί) για το ακαδ. έτος 2015-16 θα υποβληθεί 
στην ιστοσελίδα: www.feeding.teithe.gr/index χρησιμοποιώντας τους 

προσωπικούς κωδικούς του φοιτητή από  04-11-15 έως 30-11-15. 
Η κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνει στο 

γραφείο σίτισης τις ώρες 9:οο-13:00  από 04-11-15 έως 30-11-15. 
 

(ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 45.000 €) 

1. Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης (πληροφορίες παρακάτω). 

2. Εκκαθαριστικό (όχι φορολογική δήλωση) εφορίας (απλή έγκυρη εκτύπωση από το 

taxis - όχι φωτοτυπία). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο 

φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή (όταν ο φοιτητής 

διαθέτει ανεξάρτητο δικό του Ε1 - όριο 25.000 € ).  

3. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών  για κάθε αδελφό/η που σπουδάζει. 

4. Να έχουν μαζί τους το χάρτινο ή πλαστικό καρτελάκι σίτισης για ταυτοποίηση 

στοιχείων.  

• Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά έχει το χαρακτήρα και της Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων μετά την διασταύρωση των δικαιολογητικών, ο 

δικαιούχος θα χάνει το δικαίωμα σίτισης. Παρακαλούμε να αναγράφεται και ένα τηλέφωνο 

επικοινωνίας του φοιτητή. 

Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται συνοδευόμενα με την εκτύπωση της 
ηλεκτρονικής δήλωσης που ο φοιτητής θα πρέπει να πραγματοποιήσει στην 
ιστοσελίδα: http://feeding.teithe.gr/index  Η είσοδος στην ιστοσελίδα γίνεται με το 
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβαση (password) που έχει ήδη ο 
φοιτητής.  

Η αίτηση: 
• συμπληρώνεται με προσοχή, 

1 (από 2 σελίδες) 

http://feeding.teithe.gr/index


• σώζεται (save), 
• αποστέλλεται (sent), 
• τυπώνεται (print)  και τέλος 
• υπογράφεται από τον φοιτητή. 

 

Προσοχή στην δήλωση εισοδήματος: το ποσό που θα συμπληρώσετε πρέπει να 
είναι το αθροιστικό ποσό (υπόχρεου + συζύγου) στο Ε1 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ»  ή 
το  «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» (το μεγαλύτερο άθροισμα που θα προκύψει) (Εικ. 1). 

 
(Εικόνα 1. Το μεγαλύτερο άθροισμα που θα προκύψει) 

http://feeding.teithe.gr/index  Η είσοδος στην ιστοσελίδα γίνεται με το όνομα 
χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβαση (password) που διαθέτει ήδη ο 
φοιτητής από το τμήμα του.  Προσοχή να αναγράφετε τον σωστό αριθμό της 
παλιάς σας κάρτας σίτισης (Εικόνα 2). 

 
(Εικόνα 2) 

 
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τις 9:00 μέχρι τις 13:00 κάθε μέρα, στο 
«Γραφείο Σίτισης» που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της ΣΔΟ (Σχολή Διοίκησης 
& Οικονομίας), δίπλα στο κυλικείο.  

Δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη, ΔΕΝ παραλαμβάνονται. 

 

2 (από 2 σελίδες) 
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