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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κοζάνη, 26-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.:5998
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τ.Κ. 50131 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610-56291, 56292
FAX:
24610-56293
Πληροφορίες: Παγκάκου Παναγιώτα
Σαλιάρα Περσεφόνη
Email: tacadthem@uowm.gr

Προς :
Όλες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
-κ.Χριστίνα Γρηγοριάδου
-κ. Ελένη Ματιάκη
-Κουτσή Βασιλική
-Σαλασίδου Δέσποινα
-κ.Νικολάου Δημήτριο
-κ. Μπισούκη Βασιλική

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με το WS 4 - Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου
για το οικογενειακό εισόδημα, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων-Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης-Τμήμα Δ΄Φοιτητικών
Θεμάτων και Υποτροφιών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από χθες (25-6-2019) βρίσκεται στην παραγωγή η νέα έκδοση του
WS 4 - Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου για το οικογενειακό εισόδημα- της Α.Α.Δ.Ε.,
σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται τα εισοδήματα των δικαιούχων που υπάγονται στις διατάξεις
των άρθρων 10-15 του ν.4575/2018 κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου του οικογενειακού
εισοδήματος.
Ως εκ τούτου, όσοι δικαιούχοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και είχαν δημιουργήσει
ή υποβάλει την αίτησή τους πριν τις 24/06/2019 και η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω
υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να
προβούν κατά σειρά στις εξής ενέργειες:
1. Να διαγράψουν τυχόν αιτήσεις που έχουν αποθηκεύσει προσωρινά για το τρέχον έτος.
2. Να δημιουργήσουν νέα αίτηση καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Να την υποβάλουν οριστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2103442382

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50131 Κοζάνη- tacadthem@uowm.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εσωτερική διανομή :
-Γραφείο Πρυτανείας
-Ακαδημαϊκές Μονάδες του ΠΔΜ
-Δ/νση Διοικ. & Οικον. Διαχ/σης
-κ. Ελένη Τσακιρίδου, Αναπληρώτρια Πρύτανη

O
Πρύτανης

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης
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