
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,  λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.4009/2011,  άρθρο 33 Παρ.6  του Ν. 4559/2018  

2. Την με αρ. 395/10-02-2021 (θέμα) απόφαση συνεδρίασης του ΕΛΚΕ για την 

έγκριση χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών  

3. Την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα διατεθεί από τον ΕΛΚΕ 

προκηρύσσει 

Την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε φοιτητή/τρια για το Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το χρονικό διάστημα 15/3/2021- 15/7/2021. 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο υπότροφος υποχρεούται να συμμετέχει με φυσική παρουσία σε δραστηριότητες 

γραμματειακής υποστήριξης, που πραγματοποιούνται στους χώρους της γραμματείας 

του Τμήματος, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες του Τμήματος  αλλά όχι σε πρόσωπα. 

Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (Μάρτιος και Ιούλιος  

2021), με σαράντα (40) ώρες παρουσίας μηνιαίως. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής στο e-mail iees@uowm.gr από 24/02/2021 έως  28/02/2021. 

1. Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής 

Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι: 

1) Οι υποψήφιοι/-ες να βρίσκονται πάνω από το 7ο Εξάμηνο Σπουδών. 

 

Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά,  αποτελούν: 

α.  Οικονομικοί λόγοι – Κοινωνικοί λόγοι: εργασιακή κατάσταση του τρέχοντος 

έτους 2021, εκκαθαριστικό της εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα   

δύο τελευταίων ετών 

β.  Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, 

ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΠΔΜ ή 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΔΜ. 

γ. Ο/Η υποψήφιος δεν πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος 

υπάλληλος. 

δ. Συνέντευξη από Επιτροπή Αξιολόγησης 
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2. Διαδικασία επιλογής 

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης από το Τμήμα , συντάσσει πίνακα δικαιούχων 

υποτρόφων (τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής, αφού 

λάβει υπόψη τα ως άνω κριτήρια (εξάμηνο φοίτησης, κοινωνικούς ή οικογενειακούς 

λόγους), τη βαθμολογία της συνέντευξης.  

Απόδοση υποτροφίας 

Η υποτροφία καταβάλλεται μηνιαίως στο/στη δικαιούχο, μετά από γραπτή βεβαίωση 

(σχετικό έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών), στην οποία αναγράφεται ο 

ακριβής αριθμός ωρών παρουσίας. 

Η βεβαίωση: 

- υπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ, που έχει οριστεί αρμοδίως από το Τμήμα ως ο 

υπεύθυνος διαχείρισης του Προγράμματος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών  

- σφραγίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

- υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ στο τέλος κάθε μήνα. 

Ακολούθως, η διαδικασία απόδοσης της υποτροφίας υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ. 

 

3. Υποχρεώσεις υποτρόφου 

Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από το Τμήμα  σχετικά με την παρουσία 

του/της, να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών για την 

κατάθεση όλων των δικαιολογητικών απόδοσης της υποτροφίας και να ενημερώνει 

άμεσα το Τμήμα Σπουδών για κάθε μεταβολή της φοιτητικής του κατάστασης.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της 

υποτρόφου, η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος  διακόπτει άμεσα την 

υποτροφία, που παραχωρείται αυτοδικαίως στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά 

τον πίνακα κατάταξης. 

  

 

http://www.dps.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%9D%202018.doc

