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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Σε εφαρμογή: 
 των διατάξεων του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2) & του Ν. 4559/2018 (άρθρο 33 παρ. 6) και 
 της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 

συνεδρίαση αριθμ. 427/27-10-2021 (έγγραφο υπ’ αριθμ. 25917/02-11-2021 της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ), 
η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 
συνεδρίασή της αριθμ. 90/18-02-2022 αποφάσισε την Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) 
ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες (πρώτου κύκλου 
σπουδών) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν την παρακάτω προϋπόθεση και επιθυμούν 
να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του 
Τμήματος. 
Ο/Η υπότροφος θα καλύψει τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος στην έδρα του, με 
αμοιβή 280€/μήνα, για δέκα (10) μήνες συνολικά και απασχόληση ανάλογη με την αμοιβή. 
 
Η προϋπόθεση είναι η εξής:  
Ο/Η υποψήφιος/α να φοιτά το Φεβρουάριο του 2022 από το 3ο έτος και πάνω.  
Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε αίτησης θα προκύπτει από την παρακάτω σχέση:  
 

    ό     ά      = 0,4 ×  /  + 0,3 ×    + 0,3 ×   
 
Όπου:  
Χ: Το πλήθος των υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής/η φοιτήτρια. 
Υ: Το πλήθος των συνολικών υποχρεωτικών μαθημάτων έως το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης 

του φοιτητή για το οποίο έχει προλάβει να εξεταστεί. 
ΜΟ: Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας του φοιτητή/της φοιτήτριας. 
Ζ: Βαθμός συνέντευξης. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση ανταποδοτικής υποτροφίας (επισυνάπτεται υπόδειγμα). 
2. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα).  
 
Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (στο 
chemeng@uowm.gr), από τις 21-02-2022 και ώρα 09:00 έως και τις 25-02-2022 και ώρα 15:00. 
 

Ταχ. Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης 
Τ.Κ.: 50150, Κοζάνη 
Τηλέφωνο: 24610-56654  
Πληροφορίες: Ευριπίδης Τσατσιάδης 
e-mail: chemeng@uowm.gr  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Κοζάνη, 21-02-2022 
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 831 
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Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης από το Τμήμα, συντάσσει πίνακα δικαιούχων υποτρόφων 
(τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής, αφού λάβει υπόψη την ως άνω 
προϋπόθεση και το βαθμό αξιολόγησης. Ο πίνακας κατάταξης/επιλογής διαβιβάζεται για 
επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Ακολούθως, διαβιβάζεται απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος στον ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου για την υλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης της υποτροφίας. 
 
 Ο Πρόεδρος 
 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών  
 
 
 
 Ευθύμιος Τάγαρης* 
 Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
 
 
* Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 


