
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Διαδικασία Χορήγησης δωρεάν στέγασης των φοιτητών στις 

Φοιτητικές Εστίες του Ιδρύματος 

 



 

 

 

 
 

 

 

1. Σκοπός 

    

1. Σκοπός της διαδικασίας είναι να προσφέρει δωρεάν στέγαση στους 
προπτυχιακούς φοιτητές υπό προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε 
νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας φοιτητικών εστιών και τις 
αποφάσεις του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης, με την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για 
τη στέγασή τους και β) την κάλυψη αναγκών στέγασης προπτυχιακών 
φοιτητών.  

 

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. Εφορεία Φοιτητικών Εστιών 
6. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας 
7. Σύγκλητος 
8. Οικονομική υπηρεσία 
9. ΕΛΚΕ 
10. Κεντρικό Πρωτόκολλο 

 

3. Νομοθεσία 

 
          Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών. 
 

• Ν. 4009/2011  «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

•  Ν. 4485 /2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

• Ν. 4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις»),  
 
 

4. Σχετικά έγγραφα / Δεδομένα 

https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/05/kanonismos-foititikon-estion-2021.pdf


 

 

 

 
 

 

1. Ανακοινώσεις του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την υποβολή 
ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες του ιδρύματος 
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 των αιτούντων. 

4. Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων. 
5. Εισήγηση της Εφορίας Φοιτητικών Εστιών  
6. Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την έγκριση  δικαιούχων 

στέγασης φοιτητών. 
7. Έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την Ανάρτηση δικαιούχων 

δωρεάν στέγασης  στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, τηρώντας αυστηρά 
τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
(GDPR). 

 

1. Περιγραφή  

1. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας έχει τη διοικητική υποστήριξη και τη 
φροντίδα για θέματα στέγασης και μέριμνας των φοιτητών/τριών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Οι αιτήσεις για δωρεάν στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες του Π.Δ.Μ. για τους 
προπτυχιακούς φοιτητές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά κάθε ακαδημαϊκό 
έτος την άνοιξη, μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.  

3. H υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους 
φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://applications.uowm.gr/ 
κάθε χρόνο, με την παράλληλη υποχρέωση αποστολής τους και με φυσικό 
ταχυδρομείο στον ανά πόλη αρμόδιο υπάλληλο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

4. Οι ανακοινώσεις και οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής 
δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στις Γενικές 
Ανακοινώσεις καθώς και στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα-Στέγαση» και 
ορίζουν το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

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

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

7. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του 
Ιδρύματος. 

https://applications.uowm.gr/


 

 

 

 
 

 

8. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης, που έχει ως 
βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας του φοιτητή, 
σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος, τη σχετική 
απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. και με βάση τα δικαιολογητικά που 
συνοδεύουν κάθε αίτηση. 

9. Δωρεάν στέγαση χορηγείται στους αιτούντες φοιτητές που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα, βάσει των σχετικών διατάξεων  του 
Εσωτερικού Κανονισμού και στους δικαιούχους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, καλύπτοντας τον αριθμό των κλινών που διαθέτει το Ίδρυμα. 

10. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, με εισήγησή του αποστέλλει στην Εφορεία 
Φοιτητικών Εστιών τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν στέγασης που 
προέκυψαν μετά την αξιολόγηση που προκύπτει βάσει των διατάξεων του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και τον πίνακα της γενικής 
κατάταξης όλων των αιτούντων και στη συνέχεια  προς το Πρυτανικό 
Συμβούλιο για έγκριση.  

11. Η Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου αποστέλλει απόσπασμα 
Συνεδρίασης και το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας συντάσσει το σχετικό 
έγγραφο με τα αποτελέσματα των δικαιούχων. 

12.  Ανακοινώνεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σε συνεργασία με τα 
Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ο Πίνακας των δικαιούχων καθώς και οι 
ημερομηνίες παράδοσης και παραλαβής των δωματίων στο διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος, τηρώντας αυστηρά τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 για 
την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

13. Οι δικαιούχοι για δωρεάν στέγασης φοιτητές, οι οποίοι προκύπτουν μετά 
την αξιολόγηση μπορούν να διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες  που 
βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης, στην πόλη της 
Κοζάνης, στη Φλώρινα (Γεωπονίας και Ευξείνου Λέσχης) και στα Γρεβενά, 
υπογράφοντας το σχετικό ιδιωτικό Συμφωνητικό και την υπεύθυνη δήλωση. 

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

 

2. ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ 
 
Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού της στέγασης, τον 
συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται κάθε φορά για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάγκη ύπαρξης αντιπροσωπευτικού 
οργάνου διοίκησης των φοιτητικών εστιών λειτουργεί Εφορεία Φοιτητικών 
Εστιών, η οποία είναι 7 μελής, ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, 

https://www.merimna.uoc.gr/images/systimamoriodotisis.pdf


 

 

 

 
 

 

σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών 
του ΠΔΜ 
 

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ  

 
8. Ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση forms.uowm.gr  
9. Έγγραφο/Ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας 
10. Διαβιβαστικά Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας προς τις υπηρεσίες του 

Ιδρύματος  (Γραμματείες- ακαδημαϊκό κριτήριο)  
11. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του οικότροφου και του Πανεπιστημίου 
12. Υπεύθυνη Δήλωση 
 

 
 
 


