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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

   Δ/ ΝΗ ΑΚ ΑΔΗΜΑΪ ΚΩ Ν Θ ΕΜ ΑΣΩ Ν &  
   ΦΟΙ ΣΗΣΙ ΚΗ Μ ΕΡΙΜΝ Α  
     ΣΜΗΜ Α ΦΟΙ ΣΗΣΙ ΚΗ ΜΕΡΙΜ ΝΑ   
 

 

 

 

 

 

 

 
    ΘΕΜΑ: «Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ ησλ δηθαηνύρσλ δσξεάλ ζίηηζεο 

κεηεγγξαθέλησλ/κεηαθηλεζέλησλ/Αζιεηώλ θαη παιαηώλ εηώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζηα θνηηεηηθά 

εζηηαηόξηα ηνπ Π.Γ.Μ. ζε Κνδάλε, Κνίια Κνδάλεο, Γξεβελά, Πηνιεκαΐδα, Καζηνξηά θαη Φιώξηλα, γηα 

ην αθαδεκατθό έηνο 2021-2022». 

 

 

     Δλεκεξώλνπκε ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ππέβαιαλ 

ειεθηξνληθή αίηεζε ζίηηζεο, όηη εθδόζεθαλ νη πίλαθεο δηθαηνύρσλ δσξεάλ ζίηηζεο ζηα θνηηεηηθά 

εζηηαηόξηα ηνπ Π.Γ.Μ. ζε Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Φλώρινα, Καζηοριά, Γρεβενά και 

Πηολεμαΐδα, γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2020-2021. 

   Τν Πξπηαληθό Σπκβνύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 65/9-02-2022  

απόθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηνπο Πίλαθεο δηθαηνύρσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ  δσξεάλ ζίηηζεο γηα ην αθαδεκατθό 

έηνο 2021-2022. 

   Η αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ έγηλε κε βάζε ηελ ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΔΚ 1965/18-6-

2012 η .Β’), όπνπ ε ηαμηλόκεζε έγηλε θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο κε: α) ηελ επηδόηεζε 

αλεξγίαο γνλέσλ, β) πνιπηεθλία, γ) ηξηηεθλία, δ) αδέξθηα πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά από ηνλ ηόπν 

κόληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ, ε) απνξθαληζζέληεο θνηηεηέο, ζη) θνηηεηέο κε γνλείο πνπ πάζρνπλ 

από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα, δ) θνηηεηέο πνπ νη ίδηνη πάζρνπλ από ζνβαξέο παζήζεηο, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3794/2009 (Α’ 156) θαη ε) ην εηζόδεκα από ην ρακειόηεξν 

ζην πςειόηεξν. 

Σατ. Δ/νζη: Παλεπηζηεκηνύπνιε ΠΓΜ 

                    Κηίξην Φνηηεηηθώλ Δζηηώλ 
                    Κνίια Κνδάλεο  

        Τ.Κ. 50150 
Σηλέθωνο: 24610-68276 
Πληροθορίες: Κσλζηαληίλα Τζαθξηιή 
Email:  merimna@uowm.gr                                       

ktsakrili@uowm.gr                         

                          
                            
                Κοζάνη, 09-02-2022 
                  Α.Π.: Δ/Υ 
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   Οη δηθαηνύρνη θνηηεηέο/ηξηεο ζα ζηηίδνληαη δσξεάλ κε ηελ επίδεημε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο. 

Οη απνξξηθζέληεο/είζεο θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ έλζηαζε γηα επαλεμέηαζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο (5) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Τεηάξηε 09 Φεβξνπαξίνπ έσο θαη ηελ Τξίηε 15 

Φεβξνπαξίνπ (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ), ζηε δηεύζπλζε: 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Τκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

Κηίξην Φνηηεηηθώλ Δζηηώλ 

Τ.Κ. 50150, Κνίια Κνδάλεο 

Τει.: 24610-68271, 68275, 68276 

Οι Δικαιούτοι  θοιηηηές/ηριες βρίζκονηαι ανά πόλη ζηοσς πίνακες ποσ ακολοσθούν: 

 

 

                                                                                                         Τν Τκήκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

 
 

       

                                                                                                 


