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H Σχολή Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.4009/2011,  άρθρο 33 Παρ.6  του Ν. 4559/2018  
2. Την με αρ. 5/19 -2-2020 (θέμα 6ο ) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας για την 

έγκριση χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών  
3. Την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα διατεθεί από τον ΕΛΚΕ 

προκηρύσσει την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες της Κοσμητείας  και των Τμημάτων της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ για το  έτος 2020. 
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης, που πραγματοποιούνται στους χώρους της γραμματείας της 
Σχολής και των γραμματειών των Τμημάτων της, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή 
του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ 
εργαστήρια), αλλά όχι σε πρόσωπα. 
Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, 
Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος Οκτώβριος, Νοέμβριος  και Δεκέμβριος 2020), ενώ η 
αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (7) ευρώ ανά ώρα, με σαράντα (40) ώρες 
παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές και τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες. 

1. Αριθμός υποτρόφων 

Ο αριθμός των προπτυχιακών υποτρόφων ανά Σχολή ορίζεται ως  ένας (1) στη Σχολή  και ως 
ένας  (1) ανά Τμήμα και είναι συγκεκριμένος και ορίζεται από τη Κοσμητεία της Σχολής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών και σε 
προθεσμίες που ορίζονται από αυτή. 

2. Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής 

Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι: 
● Για τους/τις προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να φοιτούν στο Ε΄ και 
ΣΤ΄εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης) και μετά, εκτός εάν προέρχονται 
από κατατακτήριες εξετάσεις . 
● Για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να βρίσκονται σε 
κανονική διάρκεια φοίτησης  
 
Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά,  αποτελούν: 
α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός των επιτυχώς εξεταζομένων 
μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος. 
β.   Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι. 



γ. 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. 
δ. Ο/Η υποψήφιος δεν πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος. 
ε. Συνέντευξη από Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

3. Διαδικασία επιλογής 

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης από τη Σχολή, 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, καθώς και την μονάδα, όπου θα τοποθετηθούν. Ο πίνακας 
κατάταξης/επιλογής διαβιβάζεται στην Κοσμητεία για ανάρτηση.  

4. 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 τη Σχολή/το Τμήμα ως ο 
υπεύθυνος διαχείρισης του Προγράμματος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών και τον 
Πρόεδρο της Σχολής/του Τμήματος που φοιτά ο/η υπότροφος, 

- σφραγίζεται από τη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος 

- υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ στο τέλος κάθε μήνα. 

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

5. Υποχρεώσεις υποτρόφου 

Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από τη Σχολή ή 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 κατάστασής (ορκωμοσία, 
διακοπή φοίτησης, αποφοίτησης κ.ά.). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της 
υποτρόφου, η Συνεδρίαση της Κοσμητείας διακόπτει άμεσα την υποτροφία, που 
παραχωρείται αυτοδικαίως στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά τον πίνακα 
κατάταξης. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στην υποτροφία 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανταποδοτικών Υποτροφιών έχουν όλοι οι 
φοιτητές/-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια της ως άνω παραγράφου 2. 

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως ανταποδοτικός υπότροφος μόνο μία 
φορά στον ά κύκλο σπουδών και μία φορά στον β΄ κύκλο σπουδών. 
  

 


