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Στο διάστηµα από 14-30 Σεπτεµβρίου 2015, όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών 

ενδιαφέρονται να διαµείνουν στις εστίες στη Φλώρινα και δεν προτίθεται να πάρουν µετεγγραφή 

ή αναστολή σπουδών, µέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 

https://web.uowm.gr/applications/ µπορούν να επισκεφτούν την ειδική εφαρµογή και να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.  

Για την είσοδό τους στην εφαρµογή, οι ενδιαφερόµενοι θα χρησιµοποιούν τον 8ψήφιο 

κωδικό εξετάσεων και τα τέσσερα αρχικά γράµµατα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυµο – 

Όνοµα – Πατρώνυµο – Μητρώνυµο). 

 

Στη συνέχεια οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου 

(Γραφείο Σίτισης-Στέγασης, 3ο χλµ Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55203) στη 

Φλώρινα µε ταχυµεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριµένη αίτηση και τα υπόλοιπα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ �ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Γενικά 

Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόµενους για διαµονή στις εστίες: 

1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραµµένη από το/τη φοιτητή/τρια. 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών για διαµονή στις φοιτητικές εστίες στη Φλώρινα από τους 
πρωτοετείς φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, µε το σύστηµα 
της ηλεκτρονικής αίτησης». 
 

Ταχ.�/νση: Πάρκο Αγίου ηµητρίου 
   Τ.Κ. 50100 Κοζάνη 

Τηλέφωνο: 24610-56290 
FAX:           24610-56271 
Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα 

Email: bbounatsou@uowm.gr 

                  Κοζάνη, 9-9-2015 
                  Α.Π.: 213 
 
Προς: 
- Τµήµατα του Πανεπιστηµίου στη Φλώρινα 

• Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής 

• Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών  της 
Παιδαγωγικής Σχολής 

 
- κα Χριστίνα Γρηγοριάδου 
 
Κοινοποίηση: 
1. Πρόεδρο Επιτροπής Φοιτητικών Θεµάτων 
2. Εφορεία Φοιτητικών Εστιών 
3. Κοσµητεία Παιδαγωγικής Σχολής 
      



 

Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- info@uowm.gr 

 

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 

2015 (για τα εισοδήµατα του 2014). Οι φοιτητές που έχουν ατοµικό εισόδηµα θα πρέπει να 

προσκοµίσουν το δικό τους εκκαθαριστικό σηµείωµα και παράλληλα το οικογενειακό. 

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονοµικού έτους 2015 (για τα εισοδήµατα 2014). 

Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόµενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωµένοι από το 

νόµο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από 

την αρµόδια .Ο.Υ. 

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση) 

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος: 

5. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής που σπουδάζει σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που είναι µακριά από τον τόπο µόνιµης διαµονής των γονέων. 

6. Βεβαίωση αδερφού που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν µισθοδοτείται.  

7. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστηµα του Οργανισµού Απασχόλησης 

Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ) στα µητρώα του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο ίδιος/η ίδια, οι 

γονείς του ή ο/η σύζυγός του. 

8. Αντίγραφο µισθωτηρίου, σε περίπτωση που η οικογένεια καταβάλλει ενοίκιο για κύρια 

κατοικία. 

9. Πιστοποιητικό Υγειονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα 

πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. 

Αν το Πιστοποιητικό Υγειονοµικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήµατα, 

αλλά µόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συµπληρωµατικά απαιτείται ιατρική γνωµάτευση 

από ηµόσιο Νοσοκοµείο, µε υπογραφή και σφραγίδα ιευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή 

Εργαστηρίου ή Πανεπιστηµιακού Τµήµατος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η 

συγκεκριµένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονοµική Επιτροπή προκαλεί ή 

συνδέεται µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα. 

 

    Εσωτερική �ιανοµή 
- Πρυτανεία 
- /νση ιοίκησης & Οικονοµικής ιαχείρισης 

 

Ο Πρύτανης 
 
 
 

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης 
 


