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Παρακαλούµε να ενηµερώσετε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου στη Φλώρινα, 

εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση µε δικαιολογητικά προκειµένου να αξιολογηθούν 

για να σιτίζονται δωρεάν το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. Στους δικαιούχους θα χορηγηθεί κάρτα 

σίτισης. Οι φοιτητές που δεν θα έχουν δικαίωµα δωρεάν σίτισης θα σιτίζονται µε το αντίτιµο των 

3,00 € για κάθε γεύµα ή δείπνο. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά στις Γραµµατείες των Τµηµάτων τους 

µέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Έντυπη αίτηση. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνουν: 

a. Τον τόπο µόνιµης κατοικίας της οικογένειας. 

b. Ότι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση (ή το αντίθετο). 

c. Ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία στην Υ.∆ είναι αληθή. 

3. Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για τα εισοδήµατα έτους 2010. Στην 

περίπτωση που:  

a. Οι φοιτητές υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση τότε µαζί µε το 

οικογενειακό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκοµίσουν και το προσωπικό 

τους εκκαθαριστικό σηµείωµα για τα εισοδήµατα του 2010.  

b. Οι φοιτητές δεν υποβάλλουν οικογενειακή φορολογική δήλωση λόγω 

χαµηλού εισοδήµατος, θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση της 

αρµόδιας Εφορίας. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για υποβολή 
δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση στη Φλώρινα, 
ακαδηµαϊκού έτους 2012-2013». 
 

Ταχ.∆/νση: Πάρκο Αγίου ∆ηµητρίου 
   Τ.Κ. 50100 Κοζάνη 

Τηλέφωνο: 24610-56290 
FAX:           24610-56271 
Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα 

Email: bbounatsou@uowm.gr 

            
 

Κοζάνη, 30-5-2012 
                 Α.Π.: 3095 
 
Προς: 
Τις Γραµµατείες των Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου στη Φλώρινα 
 
Κοινοποίηση: 
Επιτροπή Σίτισης στη Φλώρινα 
- Ιωάννης Μπέτσας 
- ∆ηµήτριος Αναστασίου 
- Νικόλαος Ζάϊκος 
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5. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής εγγεγραµµένου/ης σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή σε Τ.Ε.Ι. 

6. ∆ύο (2) µικρές φωτογραφίες. 

 

Οι αιτήσεις-δικαιολογητικά θα αποσταλούν στη συνέχεια στο Τµήµα Ακαδηµαϊκών 

Θεµάτων για την αξιολόγηση και την τελική κατάταξη. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους πρωτοετείς φοιτητές στις 

προθεσµίες των εγγραφών τους στα αντίστοιχα Τµήµατά τους. 

 

∆εν δικαιούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά: 

α) Όσοι υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. 

β) Οι µόνιµοι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας.  

 

      Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο Προέδρου 
- ∆ιοικούσα Επιτροπή 
- ∆/νση ∆ιοίκησης & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

 

 Ο Πρόεδρος της    
∆ιοικούσας Επιτροπής 

 
 

                     
Καθηγητής Θεόδωρος Γ. Χατζηπαντελής 

 


