
 

 

 

Κοζάνη, 5/2/2021 
Ταχ. Δ/νση:  3χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-

Νίκης, Φλώρινα 

Προς: 

Ταχ.Κωδικός:  53100 Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας 
Πληροφορίες:  Παναγιώτα Χριστοδούλου Τμήμα Διαγωνισμών & 

Συμβάσεων  
Κτίριο Βιβλιοθήκης, 

2ος όροφος, γραφείο 9 
Ταχ. Κωδικός: 50100, Κοίλα 

Κοζάνη 
Έλενα Αγαλερίδου  

Τηλ.:  2385055207 24610-56445 
email:  myfeo@uowm.gr agaleridou@uowm.gr 

  Αρ. Πρωτ.: 3461/2021 
 

Θέμα: Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση 4/2021 που αφορά στο Έργο «Υποστήριξη 
παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας (MIS) 5051039» με κωδικό Rescom 80466 
 

Έπειτα από σχετικά ερωτήματα που δεχτήκαμε για την πρόσκληση 4/2021, 
διευκρινίζουμε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για την 

Υποτροφία Στέγης της ΜΥΦΕΟ αποτελεί η ενοικίαση σπιτιού εντός του Δήμου 
Σπουδών και των κοινοτήτων αυτού για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2020 ως 

Ιούνιος 2021. Δικαιολογητικό που αποδεικνύει το παραπάνω αποτελεί το μισθωτήριο 
συμβόλαιο του σπιτιού το οποίο μισθώνει ο/η φοιτητής/ια εκτυπωμένο από την 

ΑΑΔΕ και το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα χορηγηθεί η 
υποτροφία (Σεπτέμβριος 2020 ως Ιούνιος 2021).  

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ήτρια φιλοξενείται σε οικείο πρόσωπο ή 
διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία εντός του Δήμου σπουδών και των κοινοτήτων αυτού, 

η παραπάνω προϋπόθεση δεν πληρούται.  
Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ήτρια δεν διαθέτει μισθωτήριο συμβόλαιο 

από την ΑΑΔΕ για ενοικιαζόμενο σπίτι εντός του Δήμου Σπουδών και των κοινοτήτων 
αυτού, ενώ μισθώνει οίκημα, δεν πληροί την απαραίτητη προϋπόθεση της 

πρόσκλησης. 
Ακόμη διευκρινίζουμε ότι στην προϋπόθεση με αριθμό (7) της πρόσκλησης, 

σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές/τριες για να αιτηθούν την Υποτροφία Στέγης «Δεν 
διαθέτουν οι ίδιοι/ες ή οι γονείς τους, ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του 

Δήμου σπουδών και των κοινοτήτων αυτού.» διευκρινίζουμε το εξής: Δεν πληρούται 

https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/01/prosklisi_4_2021_signed.pdf


 

 

η προϋπόθεση εκμίσθωσης κατοικίας εντός του Δήμου Σπουδών και των κοινοτήτων 
αυτού, όταν ο φοιτητής/τρια ή οι γονείς του/της διαθέτουν στον Δήμο σπουδών ή 

στις κοινότητες αυτού, ιδιόκτητη κατοικία την οποία μισθώνουν σε τρίτο πρόσωπο.  
 

 
 

 
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου 

 
 

 
 

 
 

Δημήτριος Πνευματικός 
Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας 

 


