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

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

(για όςουσ ζχουν ήδη κάρτα ςίτιςησ πλαςτική ή χάρτινη) (πράςινη κίτρινη ή 
πορτοκαλί) 

Η ηλεκτρονική αίτηςη για όςουσ φοιτητζσ ζχουν ήδη κάρτα ςίτιςησ (που ζχουν 
ήδη κάρτα πράςινη-κίτρινη-πορτοκαλί) για το ακαδ. ζτοσ 2015-16 θα υποβληθεί 

ςτην ιςτοςελίδα: www.feeding.teithe.gr/index χρηςιμοποιώντασ τουσ 
προςωπικοφσ κωδικοφσ του φοιτητή από  04-11-15 ζωσ 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 ζωσ 30-11-15. 

 
(ΟΡΙΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 45.000 €) 

1. Εκτφπωςθ τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικισ αίτθςθσ (πλθροφορίεσ παρακάτω). 

2. Εκκακαριςτικό (όχι φορολογικι διλωςθ) εφορίασ (απλι ζγκυρθ εκτφπωςθ από το 

taxis - όχι φωτοτυπία). Σο εκκακαριςτικό κα πρζπει να είναι του γονζα (όταν ο 

φοιτθτισ είναι προςτατευόμενο μζλοσ) ι του ιδίου φοιτθτι (όταν ο φοιτθτισ 

διακζτει ανεξάρτθτο δικό του Ε1 - όριο 25.000 € ).  

3. Πρόςφατθ βεβαίωςθ ςπουδϊν  για κάκε αδελφό/θ που ςπουδάηει. 

4. Να ζχουν μαηί τουσ το χάρτινο ι πλαςτικό καρτελάκι ςίτιςθσ για ταυτοποίθςθ 

ςτοιχείων.  

 Η αίηηζη ποσ καηαηίθεηαι ηλεκηρονικά έτει ηο ταρακηήρα και ηης Υπεύθσνης Δήλφζης. 

 Σε περίπηφζη υεσδών ζηοιτείφν μεηά ηην διαζηαύρφζη ηφν δικαιολογηηικών, ο 

δικαιούτος θα τάνει ηο δικαίφμα ζίηιζης. Παρακαλούμε να αναγράθεηαι και ένα ηηλέθφνο 

επικοινφνίας ηοσ θοιηηηή. 

Σα δικαιολογθτικά παραλαμβάνονται ςυνοδευόμενα με τθν εκτφπωςθ τθσ 

θλεκτρονικισ διλωςθσ που ο φοιτθτισ κα πρζπει να πραγματοποιιςει ςτθν 

ιςτοςελίδα: http://feeding.teithe.gr/index  Η είςοδοσ ςτθν ιςτοςελίδα γίνεται με το 

όνομα χριςτθ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθ (password) που ζχει ιδθ ο 

φοιτθτισ.  

Η αίτθςθ: 

 ςυμπλθρϊνεται με προςοχι, 
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 ςϊηεται (save), 

 αποςτζλλεται (sent), 

 τυπϊνεται (print)  και τζλοσ 

 υπογράφεται από τον φοιτθτι. 
 

Προςοχι ςτθν διλωςθ ειςοδιματοσ: το ποςό που κα ςυμπλθρϊςετε πρζπει να 

είναι το ακροιςτικό ποςό (υπόχρεου + ςυηφγου) ςτο Ε1 «ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ»  ή 

το  «ΣΕΚΜΑΡΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ» (το μεγαλφτερο άκροιςμα που κα προκφψει) (Εικ. 1). 

 
(Εικόνα 1. Το μεγαλφτερο άθροιςμα που θα προκφψει) 

http://feeding.teithe.gr/index  Η είςοδοσ ςτθν ιςτοςελίδα γίνεται με το όνομα 

χριςτθ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθ (password) που διακζτει ιδθ ο 

φοιτθτισ από το τμιμα του.  Προςοχι να αναγράφετε τον ςωςτό αρικμό τθσ 

παλιάσ ςασ κάρτασ ςίτιςθσ (Εικόνα 2). 

 
(Εικόνα 2) 

 

Σα δικαιολογθτικά κατατίκενται από τισ 9:00 μζχρι τισ 13:00 κάκε μζρα, ςτο 

«Γραφείο ίτιςθσ» που βρίςκεται ςτο ιςόγειο του κτιρίου τθσ ΔΟ (χολι Διοίκθςθσ 

& Οικονομίασ), δίπλα ςτο κυλικείο.  

Δικαιολογθτικά που δεν είναι πλιρθ, ΔΕΝ παραλαμβάνονται. 
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