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Διαδικασία χορήγησης δωρεάν σίτισης 
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1. Σκοπός 

    

Σκοπός της διαδικασίας είναι η χορήγηση δωρεάν σίτισης στους ενεργούς φοιτητές 
του Ιδρύματος του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, υπό 
προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις 
αποφάσεις του Ιδρύματος. 

2. Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 

   

1. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
2. Διεύθυνση  Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 
3. Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 
4. Τμήμα Μηχανοργάνωσης 
5. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας 
6. Επιτροπές Σίτισης  
7. Επιτροπές Ελέγχου τήρησης των όρων συμβάσεων σίτισης 
8. Επιτροπή πρακτικών σίτισης   
9. Σύγκλητος 
10. Κεντρικό Πρωτόκολλο 
11. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών/Οικονομική Υπηρεσία 

 

3. Νομοθεσία 

1. Άρθρο 2,παρ. γ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α’/2012) «Ενεργοί 
φοιτητές». 
2. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 ΦΕΚ 1965/τ. Β’/2012 «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους 
φοιτητές των Α.Ε.Ι.» 
 

4. Σχετικά έγγραφα / Δεδομένα 

 

1. Ανακοινώσεις του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την υποβολή 
ηλεκτρονικών αιτήσεων - στη διεύθυνση forms.uowm.gr  

2. Οδηγίες αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή 
των αιτήσεων 

3. Εισήγηση Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τον αριθμό των 
αιτήσεων και τη σειρά κατάταξης 

4. Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων 
5. Εισήγηση Επιτροπής φοιτητικής μέριμνας 
6. Απόφαση Συγκλήτου για την έγκριση δικαιούχων σίτισης 
7. Έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την Ανάρτηση δικαιούχων 

δωρεάν σίτισης  στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, τηρώντας αυστηρά τις 

https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/FEK-t.B_1965_18-6-2012.pdf
https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/FEK-t.B_1965_18-6-2012.pdf
https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/FEK-t.B_1965_18-6-2012.pdf
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διατάξεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
(GDPR). 
 

      

5. Περιγραφή  

 

• Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στα ανά πόλη φοιτητικά εστιατόρια του ΠΔΜ 
για τους προπτυχιακούς φοιτητές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά 
κάθε ακαδημαϊκό έτος την άνοιξη, μετά από ανακοίνωση του Τμήματος 
Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΔΜ στα ανά πόλη Γραφεία Φοιτητικής 
Μέριμνας.  

• Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας αποστέλλει ανακοινώσεις στις Γραμματείες 
των ακαδημαϊκών μονάδων και στους ανά πόλη εμπλεκόμενους για τη 
Φοιτητική Μέριμνα διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος. 

• Οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου καθώς και στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση». 

• Οι επιτυχόντες φοιτητές κάθε έτους (νεοεισαχθέντες) υποβάλλουν την 
αίτησή τους για δωρεάν σίτιση τον Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο 
ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στην Γραμματεία του Τμήματος Επιτυχίας 
τους.  

• Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και οι σχετικές 
οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (π.χ.ηλεκτρονική επισύναψη και αποστολή 
με φυσικό ταχυδρομείο) ανακοινώνονται, κάθε φορά που ανοίγει η 
διαδικασία, στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στις Γενικές Ανακοινώσεις 
και στην ενότητα της Φοιτητικής Μέριμνας. 

• Η επιλογή των φοιτητών γίνεται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα 
οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου και την σειρά κατάταξης των 
φοιτητών.  

• Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης, που έχει ως 
βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας του φοιτητή, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ και με βάση τα 
δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα. 

• Δωρεάν σίτιση χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα, βάσει των σχετικών διατάξεων και 
στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό επαρκεί για 
την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν 
αίτηση. 

• Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, με εισήγησή του αποστέλλει στην Επιτροπή 
Φοιτητικής Μέριμνας τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης που 
προέκυψαν μετά την αξιολόγηση βάσει της ΚΥΑ (Αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 

https://www.merimna.uoc.gr/images/systimamoriodotisis.pdf
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ΦΕΚ 1965/τ.Β’/2012), καθώς και τον πίνακα της γενικής κατάταξης όλων των 
αιτούντων και στη συνέχεια  προς τη Σύγκλητο για έγκριση.  

 
 

• Η Γραμματεία Συγκλήτου αποστέλλει απόσπασμα Συνεδρίασης και το Τμήμα 
Φοιτητικής Μέριμνας συντάσσει το σχετικό έγγραφο με τα αποτελέσματα 
των δικαιούχων. 

•  Ανακοινώνεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σε συνεργασία με τα 
Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ο Πίνακας των δικαιούχων καθώς και οι 
ημερομηνίες ενεργοποίησης του δικαιώματος αυτού και ενημερώνονται τα 
ανά πόλη φοιτητικά εστιατόρια. 

• Οι δικαιούχοι για δωρεάν σίτιση φοιτητές, οι οποίοι προκύπτουν μετά την 
αξιολόγηση βάσει της ως άνω ΚΥΑ (Αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΦΕΚ 
1965/τ.Β’/2012), μπορούν να σιτίζονται στα εστιατόρια που βρίσκονται στην 
Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης, στην πόλη της Κοζάνης, στη 
Φλώρινα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα. 

• Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης,  είναι ο αποδέκτης των ενστάσεων τις 
οποίες πρωτοκολλεί, επανεξετάζει όλες τις αιτήσεις και τις προωθεί στην 
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και στη συνέχεια για έγκριση σε συνεδρίαση 
της Συγκλήτου.  

• Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές καταβάλλουν ημερησίως ένα 
χαμηλό αντίτιμο για  κάθε μενού (γεύμα ή δείπνο) περίπου δύο ευρώ.  

• Κάθε μήνα το Τμήμα συντάσσει τα Πρακτικά σίτισης σχετικά με τη δύναμη 
των φοιτητών που σιτίζονται δωρεάν στα ανά πόλη εστιατόρια, 
υπογράφονται από τις Επιτροπές Σίτισης και από τα μέλη της Επιτροπής 
Φοιτητικής Μέριμνας και αποστέλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του 
Ιδρύματος, στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών. 

 
 

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ  

 

1. Ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση forms.uowm.gr  
2. Έγγραφο/Ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας 
3. Διαβιβαστικά Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας προς τις υπηρεσίες του 

Ιδρύματος 
4. Πρακτικά Ελέγχου των όρων τήρησης  της σύμβασης για τη σίτιση 
5. Πρακτικά της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας για τη μηνιαία δύναμη των 

σιτιζομένων φοιτητών 
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