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Προς το
Πρυτανικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
501 00 Κοζάνη

Κύριε Πρύτανη,

Θεσσαλονίκη, 15-02-2022
Αρ. Πρωτ.
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παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής

Μακεδονίας για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές από το

Σωματείο μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και διατελούμε,

με τιμή

OΓ~ς

Μ. Δoβλtτoγλoυ
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Κληροδότημα Παναγιώτας Κοντίδου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οικονομικής Ενίσχυσης Φσιτητών για τα έΤ1Ι 2019 και 2020

Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος - Βασιλειάδα προκηρύσσει την χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης σε τέσσερεις (4) ΠΡOπruχωKoύς φοιτητές Πανεπιστημίου, από τα έσοδα του
κληροδοτήματος της ΠαναΥιώτας Kovτίδoυ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) να είναι άποροι
2) να είναι ηθικοί
3) να είναι επιμελεiς
4) να κα.άγονται από την Μακεδονία
5) να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των 500 € για κάθε έναν φοιτητή και
θα χορηγηθεί εφάπαξ.
Όσοι ενδιαφέρονται για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στο γραφείο του Σωματείου (Βασ. Ηρακλείου Ι9, 2ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310 269369, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Παρασκευή, 10.00 - 12.00) μέχρι τις 15-
03-2022, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολσΥητικά:

α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ των
γονέων του και του ιδίου.

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου τμήματος από το οποίο να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος επέτυχε υψηλές επιδόσεις στα μαθήματά του.
δ) Πιστοποιητικό καταγωγής από την Μακεδονία (εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τα

στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητος).
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος.
στ) Συστατικές επιστολές (2 ή 3) καθηΎητών του τμήματός του.

Το πρακτικό εmλoyής των φοιτητών στους οποίους θα χορηγηθεί το ποσό της οικονομικής
ενίσχυσης θα αναρτηθεί στο γραφείο του Σωματείου.
Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της επιλογής θα μπορούν να υποβάλουν οι
ενδιαφερόμενοι σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του
πρακτικού επιλογής.

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γ. 71ίi'!fατέας
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