
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  2 ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 
Σε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4009/2011 (άξζξν 54 παξ. 2) θαη ηνπ Ν. 4559/2018 (άξζξν 33 παξ. 

6), ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 
αξηζκ. 362/11-3-2020 ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε 2 αληαπνδνηηθώλ ππνηξνθηώλ αλά Τκήκα ζε 
πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο (πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ) γηα ην αθαδ. έηνο 2020-2021. 
Παξαθαινύληαη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ πιεξνύλ ηελ παξαθάησ προϋπόθεση θαη 
επηζπκνύλ λα ιάβνπλ αληαπνδνηηθή ππνηξνθία λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

 
Οη ππόηξνθνη ζα θαιύςνπλ ηηο εμήο αλάγθεο:  
o πξώηνο (1νο) ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Τκήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ θαη ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ θαη  
ν δεύηεξνο (2νο) ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Τκήκαηνο ζηα Κνίια,  
με αμοιβή αλάινγε κε ηηο ώξεο απαζρόιεζεο, γηα ηέζζεξηο κήλεο ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα 

ηνπ αθαδ. έηνπο 2020-2021, κε κεληαία απνδεκίσζε 280,00 €. 
 
Ζ προϋπόθεση είλαη ε εμήο: 
Ο ππνςήθηνο λα θνηηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 από ην 3ν έηνο θαη πάλσ. 
 
Ο βαζκόο αμηνιόγεζεο θάζε αίηεζεο ζα πξνθύπηεη από ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛫𝛼𝜏ά𝜏𝛼𝜉𝜂𝜍 = 0,4 ×
𝛸

𝛶
+ 0,3 ×𝛭𝛰 + 0,3 × 𝛧 

 
Όπνπ: 
Φ: Τν πιήζνο ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ πνπ έρεη πεξάζεη ν θνηηεηήο 
Υ: Τν πιήζνο ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ έσο ην ηειεπηαίν εμάκελν 
θνίηεζεο ηνπ θνηηεηή γηα ην νπνίν έρεη πξνιάβεη λα εμεηαζηεί 
ΜΟ: Ο Μέζνο Όξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή 
Ε: Βαζκόο ζπλέληεπμεο 
 
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 
Αίηεζε αληαπνδνηηθήο ππνηξνθίαο 
 
Ζ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζην 
ece@uowm.gr, από ηηο 18-9-2020 έσο θαη ηηο 25-9-2020. 
 

Ζ νξηζζείζα επηηξνπή αμηνιόγεζεο από ην Τκήκα, ζπληάζζεη πίλαθα δηθαηνύρσλ 
ππνηξόθσλ (ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) κε ζεηξά θαηάηαμεο επηινγήο, αθνύ ιάβεη 
ππόςε ηελ σο άλσ πξνϋπόζεζε θαη ην βαζκό αμηνιόγεζεο. Ο πίλαθαο θαηάηαμεο/επηινγήο 
δηαβηβάδεηαη γηα επηθύξσζε ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο.  

Αθνινύζσο, δηαβηβάδεηαη απόζπαζκα πξαθηηθώλ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο ζηνλ 
ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απόδνζεο ηεο ππνηξνθίαο. 

 
Κνδάλε, 18-9-2020 

Από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 

mailto:ece@uowm.gr

