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ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαμονή στις 

φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα, και 

στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». 

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές 

εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, έως την 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021. 

 
 

      Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας ο οποίος τροποποιήθηκε στην με αριθμ. ΣΤ3/Σ138/12-05-2021  συνεδρίαση της Συγκλήτου και 

δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα-Στέγαση», όλοι/όλες 

οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος νέα ηλεκτρονική 

 Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ 
                    Κτίριο Φοιτητικών Εστιών 
                    Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ. 50150 
Τηλέφωνο: 24610-68276 
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Τσακριλή 
Email:merimna@uowm.gr                                                               
 

                           Κοζάνη, 27-08-2021 
                              Α.Π.: 7663 
 Προς: 
 
1. Τους /τις Φοιτητές/τριες των Τμημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη 
 
2.Τους/τις Φοιτητές/τριες των Τμημάτων των 
Σχολών: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Καλών Τεχνών και Γεωπονικών   
Επιστημών 
       
3. Τους/τις Φοιτητές/τριες των Τμημάτων της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα 
Γρεβενά 
 
Κοινοποίηση: 
-Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και   
Φοιτητικής Μέριμνας 
-Εφορεία Φοιτητικών Εστιών 
-Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής 
-Κοσμητεία Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

-Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών και         
Ανθρωπιστικών Επιστημών 
-Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών 
-Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
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αίτηση για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, διότι η διάρκεια διαμονής των φοιτητών/τριών ως οικότροφων 

λήγει με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. 

      Ως εκ τούτου, όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρονται για διαμονή στις 

φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα και 

στα Γρεβενά, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:  https://forms.uowm.gr   

(Αιτήσεις Φοιτητών) 

        Απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf,) στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή για την αίτηση και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.  

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η σχετική αίτηση, υποβάλλονται από φέτος μόνο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς).  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και των 

δικαιολογητικών δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή τροποποίησης της αίτησης και των 

επισυναπτόμενων αρχείων. 

   Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης, θα γίνει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία και μόνο. 

 Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και 

καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 

Δικαίωμα υποβολής παρέχεται στους/στις ενεργούς/ές προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες: 

α) δεν έχουν υπερβεί τα ν έτη σπουδών (το 4
ο
 έτος, όταν οι σπουδές είναι 8 εξάμηνα και το 5

ο
 έτος, όταν οι 

σπουδές είναι 10 εξάμηνα) 

β) δεν έχουν υπερβεί το 25
ο
 έτος της ηλικίας τους 

γ) ) έχουν  περάσει  το 50% του συνόλου των μαθημάτων έως και το χειμερινό εξάμηνο φοίτησης του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

δ) δεν έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης 

Σχολής 

ε) σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 km από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και η 

μόνιμη κατοικία τους δεν βρίσκεται εντός του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των Κοινοτήτων 

στ) δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου Κοζάνης και των 

Κοινοτήτων. 

           

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στέγασης πατήστε εδώ. 
 

Επισημαίνεται ότι: 

 Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας (17-09-2021), δεν θα είναι 

πλέον δυνατή. 

     Προσοχή:    

 Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή 

μορφή pdf.  
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 Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά διότι αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση δεν 

μπορεί να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της. 

 Δε θα ειδοποιηθεί κανένας φοιτητής/τρια για λάθος έντυπα. 

 Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τις αιτήσεις θα δίδεται αποκλειστικά στον 

αιτούντα φοιτητή/τρια. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της 

ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ιδρυματικό email φοιτητών). 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους  για τη 

Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα παρακάτω τηλέφωνα ή μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails): 

 Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και 
στα Κοίλα αντίστοιχα:  
 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
         Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών 
Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης 
Τηλ. επικοινωνίας: 24610-68271, 68275, 68276 
Μαρκουλή Δέσποινα, Γαλάνης Γεώργιος, Τσακριλή Κωνσταντίνα 
Email: merimna@uowm.gr, dmarkouli@uowm.gr, ggalanis@uowm.gr, ktsakrili@uowm.gr 
 

Για τα Τμήματα των Σχολών του ΠΔΜ στη Φλώρινα: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Εύξεινος Λέσχη 
Μακεδονίας  -  Δήμητρας Γωνία 
Τ.Κ. 53100, Φλώρινα  
Ακριβοπούλου Ευγενία, Χαλβατζή Ευγενία 
Τηλ.επικοινωνίας:23850-24640 
Email: merimna-flo@uowm.gr, eakrivopoulou@uowm.gr, echalvatzi@uowm.gr  

 
Για τα Τμήματα των Σχολών του ΠΔΜ στα Γρεβενά: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης 
Τ.Κ. 51100 

  Δήμζα Χρυσούλα, Νικολάου Δημήτριο, Κωδωνά Αλέξανδρο 
 Τηλ: 24620-61604 - 61605 - 61607- 61614 - 61610 

         email : merimna-gre@uowm.gr, cdimza@uowm.gr, dnikolaou@uowm.gr, a.kodonas@uowm.gr 

Για τους/τις νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα 

ακολουθήσει νέα ανακοίνωση. 

 

   Εσωτερική Διανομή 
      (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
- Γραμματεία Συγκλήτου 
- Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 
- Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής 
- Τμήμα Δικτύων 

 

O  
Προϊστάμενος 

 της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών  Θεμάτων 
και Φοιτητικής  Μέριμνας  

 
 
 
 

Σπύρος Σιδέρης 
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