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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση προς  τους μετεγγραφέντες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
και προς τους πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή 
ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020» 
 
 

Καλούνται οι φοιτητές που πήραν μετεγγραφή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας καθώς και οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν σε Τμήματα του Ιδρύματος με την 

κατηγορία «Αθλητές» και ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να 

υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 

Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 24:00, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά αίτηση στη 

διεύθυνση https://applications.uowm.gr από την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου έως και την 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.  

Σημειώνεται ότι, η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού 

λογαριασμού των φοιτητών. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον 

δυνατή η υποβολή αιτήσεων.  

 Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα αποσταλούν κατά το προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα είτε με ταχυδρομείο, είτε με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: 

 

Ταχ.Δ/νση: Κτίριο Διοίκησης ΠΔΜ 
                  (πρώην ΚΤΕ) 

   Κοίλα Κοζάνης 
   Τ.Κ. 50150 

Τηλέφωνο: 24610-56292, 56291 
FAX:           24610-56293 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Παγκάκου 
                       Περσεφόνη Σαλιάρα                                                                     

Email: tacadthem@uowm.gr 

Κοζάνη, 16-12-2019 
                     Α.Π.: 2841 
 
 Προς:  

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών (μόνο για τους 
φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος) της Πολυτεχνικής Σχολής 

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών  

 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 
- κα Χριστίνα Γρηγοριάδου 
 
Κοινοποίηση: 
- κα Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας 
 

https://applications.uowm.gr/
mailto:tacadthem@uowm.gr
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κτήριο Διοίκησης ΠΔΜ 

(πρώην ΚΤΕ) 

Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

Κοίλα Κοζάνης 

Τ.Κ. 50150 

Υπόψη: Παγκάκου Παναγιώτας  ή Σαλιάρα Περσεφόνης 

Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτηση με τα 

δικαιολογητικά, για τα μεν Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Κοζάνη, στην Γραμματεία 

του Τμήματος υποδοχής/εισαγωγής τους, ενώ για τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών που εδρεύουν στη Φλώρινα, στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου, Γραφείο 

101, τηλ. 23850-55203. 

 

Παραθέτονται αναλυτικά τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Γενικά 

Επισυνάπτονται από όλους τους ενδιαφερόμενους για δωρεάν σίτιση: 

1.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο 

εξάμηνο). 

2.Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας. 

3.Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από 

το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της φοιτητή/τριας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ). 

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του 

περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

5.Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 

2018 (έντυπο Ε1). 

6.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018:  

 α)Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών επισυνάπτουν: 

  i) το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και 

ii)το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική  

δήλωση 

β)Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών επισυνάπτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το  

εκκαθαριστικό τους 

     Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση) 
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Επισυνάπτεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος: 

7.Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής, ενεργού φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε Πανεπιστήμιο (ή πρώην Τ.Ε.Ι.) ή στις 

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων 

τους. 

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

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή 

ο/η σύζυγός του. 

8.Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την 

πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. 

9.Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

1897/90 σε περίπτωση φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος 

τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. 

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

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

 α) σε περίπτωση φοιτητών που οι γονείς τους ή τα τέκνα ή τα αδέρφια ή ο σύζυγος εμπίπτουν 

στην κατηγορία (στ) της παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ. 

 β) σε περίπτωση φοιτητών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156).  

Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά 

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

Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού 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. 

11.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των: 

α) Απορφανισθέντων φοιτητών/τριών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν 

έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή 

β) Φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα 

μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο  ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. 

12.Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί το 

25ο έτος της ηλικίας του. 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από 

αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ του Ν. 4009/2011. 

 

     Δικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι πλήρη και δεν συνοδεύονται από εκτυπωμένη 

ηλεκτρονική αίτηση, δεν γίνονται δεκτά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπαλλήλους του 

Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Περσεφόνη Σαλιάρα και Παγκάκου Παναγιώτα, τηλ. 

επικοινωνίας : 24610-56291,24610-56292) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
 

      Εσωτερική Διανομή 
- Πρυτανεία 
- Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 
- Τμήματα Μηχανοργάνωσης 

Ο  
ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 

 
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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