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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: ΣΤ1/Σ175/30-11-2022 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 175/30-11-2022 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30-11-2022 στις 12:30 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την 

έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 1996/28-11-2022, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 

της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 30 μελών και την απουσία 9 μελών. 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  

 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία - - - Κοσμήτορας - - -  

ΜΜ - - - Πρόεδρος - - -  

ΧΜ - - - Πρόεδρος - - -  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΣΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Παπαδοπούλου Πην. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών 
Κοσμητεία 

ΤΕΕΤ 
- - - Κοσμήτορας - - -  

Θετικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ Σινάτκας Ι. Αν. Πρόεδρος Καθηγητής  

Γεωπονικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία 

ΓΕΩ 
Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ Γούλα Μ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

Οικονομικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  
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ΛΧΡ Πιτόσκα Ηλ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Παπαδόπουλος Ιωάννης (ως 31-12-2022) 
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων 

διδακτόρων 
 

 

Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Κοσμητεία 

Πολυτεχνικής Σχολής  
Αγγελίδης Π. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΧΜ Τάγαρης Ε. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

Κοσμητεία ΤΕΕΤ Καστρίτσης Ι. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 
Βάγιου Παναγιώτα (ως 31-12-

2022) 

Εκπρόσωπος 

προπτυχιακών φοιτητών 
  

 
Μπαϊραχτάρης Στέργιος (ως 

31-12-2022) 

Εκπρόσωπος 

προπτυχιακών φοιτητών 
  

 
Μπέρσος Γρηγόρης (ως 31-12-

2022) 

Εκπρόσωπος 

προπτυχιακών φοιτητών 
  

Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου  Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΣΤ. Γενικά Θέματα 

1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες μέσω τακτικού προϋπολογισμού. 

Ο κ. Ν. Σαριαννίδης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση 

εσωτερικού κανονισμού για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες μέσω τακτικού προϋπολογισμού. 

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση και 

ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 
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4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 

709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας», 

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 

και λοιπές διατάξεις»), 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 

και λοιπές διατάξεις»), 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 

και λοιπές διατάξεις»), 

9. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 

912/07-10-2019 (Β΄3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις 

τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη, 

10. Tην εισήγηση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, 

11. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη, 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση εσωτερικού κανονισμού για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες μέσω τακτικού προϋπολογισμού, ως 

ακολούθως: 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ τ.Α’ 141/21-07-2022) άρθρο 283, τα Ιδρύματα δύνανται 

να παρέχουν ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και 

λοιπού υποστηρικτικού έργου, στο Τμήμα ή στη Σχολή ή στο Ίδρυμα. Ιδιαίτερα, οι υποψήφιοι 

διδάκτορες, δύναται να προσφέρουν, εκτός των άλλων και εξειδικευμένο επικουρικό έργο, 

μέσω των ανταποδοτικών υποτροφιών. 

Το εκάστοτε Τμήμα ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει μέσω του τακτικού 

προϋπολογισμού του μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

φοιτητές ανεξαρτήτου του κύκλου σπουδών που ανήκουν (πρώτου, δεύτερου και τρίτου 

κύκλου). Ο αριθμός των ανταποδοτικών υποτροφιών, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η 

αμοιβή (ποσό ανταποδοτικής υποτροφίας) καθορίζεται από το Τμήμα.  
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Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται μέσω της Δ/νσης Οικονομικού του Ιδρύματος. 

 

I)Η διαδικασία για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

έχει ως εξής: 

1. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος που ορίζει: α) τον αριθμό των ανταποδοτικών υποτροφιών, 

β) το χρονικό διάστημα απασχόλησης, γ) το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών, δ) την 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων-δικαιολογητικών, ε) τον Υπεύθυνο για το 

πρόγραμμα των ανταποδοτικών υποτροφιών σε κάθε Τμήμα, στ) τα κριτήρια επιλογής των 

υποψηφίων καθώς και ζ) την αμοιβή.  

2. Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης (όπως γίνεται και για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που 

πληρώνεται μέσω τακτικού προϋπολογισμού). 

3. Ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και στον πίνακα ανακοινώσεων από 

τις Γραμματείες (Υπόδειγμα Προκήρυξης – Παράρτημα Α). 

4. α. Έγκριση ονομάτων επιλεγέντων φοιτητών από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.  

    β. Ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών από τις Γραμματείες των Τμημάτων και υπογραφή 

συμβάσεων. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον φοιτητή (Παράρτημα Γ). 

5. Ο φοιτητής υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Ε). 

6. Μετά την ολοκλήρωση της ανταποδοτικής υποτροφίας, υπογράφεται η βεβαίωση 

ανταποδοτικών υποτροφιών από τον Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος και τον Υπεύθυνο του 

προγράμματος ανταποδοτικών υποτροφιών του Τμήματος (Παράρτημα Δ).  

7. Μετά την ολοκλήρωση της ανταποδοτικής υποτροφίας, η γραμματεία του Τμήματος 

αποστέλλει στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων για έλεγχο τις αποφάσεις της Συνέλευσης του 

Τμήματος (περ. 1 και 4α) και τα στοιχεία των περ. 3, 4β, 5 και 6. Στη συνέχεια το Τμήμα 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων τα διαβιβάζει στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Δ/νσης 

Οικονομικού για πληρωμή. 
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Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Προκήρυξης 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ …………………. 

     Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 283 του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 

ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

2. Τον εσωτερικό κανονισμό ανταποδοτικών υποτροφιών που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. …………….. 

συνεδρίαση αποφάσισε τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς (πρώτου κύκλου 

σπουδών), μεταπτυχιακούς φοιτητές (δεύτερου κύκλου σπουδών) και υποψήφιους διδάκτορες 

(τρίτου κύκλου σπουδών).  

       Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να 

λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.  

Οι υπότροφοι θα παρέχουν ερευνητικό, επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό 

έργο του Τμήματος, με αμοιβή τα ………………………..€.  

Ο αριθμός των απασχολούμενων υποτρόφων, η αμοιβή, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 

ορίζονται στις Συνελεύσεις των Τμημάτων. 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους στα 

μαθήματα (βαθμός κατάταξης) και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση. 

Ο βαθμός κατάταξης κάθε αίτησης θα προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 
 

𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛫𝛼𝜏ά𝜏𝛼𝜉𝜂𝜍 = 4 ×
𝛸

𝑌
+ 0,3 × 𝛭𝛰 + 0,3 × 𝛧 

  
Όπου: 

Χ: Το πλήθος όλων των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής 

Υ: Το πλήθος των συνολικών μαθημάτων έως το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή για το οποίο έχει 

προλάβει να εξεταστεί 

ΜΟ: Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας του φοιτητή 

Ζ: Βαθμός συνέντευξης 

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του 

Τμήματος, θα υποβάλουν: 

1. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα του προηγούμενου 

οικονομικού έτους. 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τις ……. έως και τις 

…………………… 

 

 
Κοζάνη/Φλώρινα/Γρεβενά/Καστοριά/Πτολεμαΐδα, …………… 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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Παράρτημα Β 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                                      ΠΡΟΣ:  

    

                   

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Επώνυμο:………………………………………………………. 

Όνομα: …………………………………………………………. 

Πατρώνυμο: …………………………………………………… 

Μητρώνυμο: ……………………………………………………… 

Διεύθυνση: ……………………………………………………….. 

Πόλη: ………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο: ………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στις 

ανταποδοτικές υποτροφίες του Τμήματός μου 

για το ακαδημαϊκό έτος……………../για το 

…………….εξάμηνο/για τους μήνες 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Κοζάνη/Φλώρινα/Γρεβενά/Καστοριά/Πτολεμαΐδα,………/……../…………..               

 

Ο/Η ΑΙΤ……….. 

 

 (Υπογραφή) 

 

 

Παράρτημα Γ 

  



  

  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Στην Κοζάνη σήμερα …………………….. οι συμβαλλόμενοι α) καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, 

νόμιμος εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Κοζάνη με την επωνυμία Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας καλούμενος εφεξής πρώτος συμβαλλόμενος και ο/η 

……………………………………………………… του ………………………………………………………φοιτητής/τρια του 

Τμήματος ………………… με αριθμό ταυτότητας ………………………………………ΑΦΜ ……………………………… 

που διαμένει στην Κοζάνη/Φλώρινα/Γρεβενά/Καστοριά/Πτολεμαΐδα, στην οδό 

………………………………………… υπότροφος του προγράμματος Ανταποδοτικών Υποτροφιών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 

4957/2022 άρθρο 283, τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος (Συνεδριάσεις ……………… ) 

αναθέτει στο/η δεύτερο/η συμβαλλόμενο/η στα πλαίσια της χορηγούμενης σε αυτόν/ή 

υποτροφίας την υποχρέωση φυσικής παρουσίας σε χώρους εκπαίδευσης και έρευνας του 

Τμήματος που φοιτά. Το αντικείμενο εργασίας στη διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος που φοιτά. 

Ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η υποχρεούται να συνεργάζεται με το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής/ερευνητικής μονάδας 

του Τμήματος και να ορίζει τις ώρες παρουσίας του/της σε συνεννόηση με τον επιστημονικό 

υπεύθυνο του χώρου στον οποία ορίστηκε να παρίσταται. 

Η παραπάνω σύμβαση ισχύει για τη χρονική περίοδο από ………………………μέχρι και ………………., 

με συνολικό ποσό υποτροφίας ……………. ευρώ. 

Σε περίπτωση διακοπής χρηματοδότησης του παραπάνω προγράμματος λύεται και η σύμβαση. 

Ο/η δεύτερος/η συμβαλλόμενος/η δηλώνει ότι δέχεται χωρίς επιφύλαξη όλα τα παραπάνω και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται. 

Η σύμβαση αυτή έγινε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
                      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                               Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  

 
 
 
        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
 

 

  

 

  



  

  

 

Παράρτημα Δ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
                                           

 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………………………., 

προπτυχιακός/μεταπτυχιακός φοιτητής/ τρια/υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ………………. 

της Σχολής ………………………………….του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας (σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 άρθρο 283), παρείχε έργο (π.χ. ερευνητικό, 

επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό) στο Τμήμα μας κατά τη χρονική περίοδο ………………………….. 

 
Ο/ Η υπεύθυνος/η του                                       Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος 

…………………………………. 
Προγράμματος Ανταποδοτικών Υποτροφιών             
του Τμήματος ………. 
 
 
 
  
                   (Υπογραφή)                     (Υπογραφή – σφραγίδα) 

 
                         
(Υπογραφή – σφραγίδα) 
 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

Παράρτημα Ε 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 
4 Ν. 1599/1986) 

 

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
ΑΦΜ: …………………………………………….. ΔΟΥ……………………………………………. 

 

ΑΜΚΑ: ………………………………………………………... 

 

Τράπεζα …………………………………………………….., IBAN: ……………………………………………………. 

 
Ημερομηνία:      …..................…….20...…… 

 
Ο – Η Δηλ................ 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΔΜ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 



 

Σελίδα 10 από 10 
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 

πρακτικό ως ακολούθως: 

Κοζάνη, 30-11-2022 

 Ο Πρύτανης  Η γραμματέας της Συγκλήτου  

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Δ. Βαβλιάρα  
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