
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 14/13-1-2016, αποφάσισε τη χορήγηση 

ανταποδοτικών υποτροφιών. 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 συμμετέχουν με φυσική παρουσία, καλύπτοντας τις ανάγκες των 

εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. του Τμήματος με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες 

απασχόλησης, οι οποίες θα είναι 40 ώρες μηνιαίως, για πέντε μήνες συνολικά κατά τη 

διάρκεια του εαρινού εξαμήνου  του ακαδ. έτους 2016-2017 (από Φεβρουάριο έως και 

Ιούνιο 2017), με ωριαία αποζημίωση τα 7,00 €.  

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 272/16-12-2015 συνεδρίασή της, όρισε τον 

αριθμό των απασχολούμενων υποτρόφων και αποφάσισε να χορηγήσει τέσσερις (04) 

υποτροφίες (δύο σε προπτυχιακούς και δύο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες). 

 

Οι εν λόγω προϋποθέσεις ορίζονται ως εξής: 

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές (2 υποτροφίες) 

1. Ο/Η υποψήφιος/α να φοιτά στο 3ο έτος σπουδών. 

2. Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά). 

3. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλο φορέα 

 

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές (2 υποτροφίες) 

1. Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά). 

2. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλο φορέα 



Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα εξής: 

1. Η γενική επίδοση στα μαθήματα (Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας)  

2. Ξένη γλώσσα 

3. Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα 

4. Aποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση  

2. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της 

χώρας. 

3. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό  εισόδημα του 

προηγούμενου έτους (φορολογικό έτος 2015). 

4. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας  

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  

6.  Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει). 

       

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, 

από 10/11/2016  έως και 21/11/2016 (ώρες 11.00 – 13.00). 

 
Φλώρινα, 9/11/2016 

Η Γραμματεία του Τμήματος 

 


