ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Πληροφορίες: Γραφείο Κίνησης

Α ΡΙ ΣΤ Ο Τ Ε Λ ΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ

Τηλ.: 2310 99 6832 Fax: 2310 99 7238
e-mail : avavitsa@ad.auth.gr
Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
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Η άδεια εισόδου έχει ετήσια διάρκεια και διαρκεί όσο το ακαδημαϊκό έτος.
Δικαιούχοι της άδειας εισόδου οχήματος είναι οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,
καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΑΠΘ.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται άδεια εισόδου μέχρι και το 8ο εξάμηνο σπουδών για τις
τετραετείς σπουδές, μέχρι και το 10ο εξάμηνο για τις πενταετείς, κ.ο.κ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται άδεια εισόδου για την χρονική διάρκεια εκπόνησης του
μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται για 4 χρόνια από την ημερομηνία ορισμού του θέματος της
διατριβής τους.
Για τη χορήγηση της άδειας εισόδου του οχήματος για πρώτη φορά απαιτείται η επίδειξη της
πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του.
Η άδεια εισόδου ανανεώνεται με:
α) την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τη Σχολή του/της δικαιούχου.
β) την επίδειξη της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Δεν χορηγείται άδεια εισόδου για οχήματα στις περιπτώσεις:
1. που ανήκουν σε συγγενείς του/της δικαιούχου εκτός των γονέων του/της,
2. που ανήκουν σε εταιρίες
3. που έχουν ενοικιαστεί ή είναι με σύμβαση χρονομίσθωσης (leasing).
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Προς
Γενική Δ/νση Τεχν. Υπηρ. και Μηχ/σης Α.Π.Θ.
Δ/νση Συντήρησης & Λειτ. Εγκαταστάσεων
Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
(Γραφείο Κίνησης )
Κωδικός αριθμός δικαιούχου *:

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Επώνυμο:
Όνομα:
Σχολή / Τμήμα :
Εξάμηνο σπουδών:
Αριθμός φοιτητικού μητρώου:
Διεύθυνση διαμονής:
Τηλέφωνο διαμονής:
Τηλέφωνο κινητό:
Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος:
Παρατηρήσεις:

Συνημμένα
1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα από τη γραμματεία της Σχολής
του/της
2. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου του/της
δικαιούχου ή των γονέων του/της
3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης του/της δικαιούχου
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Το αυτοκόλλητο σήμα της άδειας εισόδου του
προηγούμενου οχήματος για την περίπτωση αλλαγής
του
* συμπληρώνεται από το Γραφείο Κίνησης
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Θεσσαλονίκη, …/…/…….
Ο/Η αιτ……..

