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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ3/Σ161/18-04-2022 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 161/18-04-2022 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18-04-2022 στις 12.00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την 
έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 5158/15-04-2022, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 32 μελών και την απουσία 6 μελών. 
Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  

 
Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Τριανταφύλλου Αθ. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΧΜ Τάγαρης Ε. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΣΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Παπαδοπούλου Πην. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών Κοσμητεία 
ΤΕΕΤ Καστρίτσης Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής  

Θετικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Γεωπονικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία 
ΓΕΩ 

Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών 
Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ Γούλα Μ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  
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ΛΧΡ Πιτόσκα Ηλ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΟΔΕ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

Τακτικοί 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Παπαδόπουλος Ιωάννης (ως 31-12-2022) Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών 
φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων 

 

Απόντες: 
Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 Βάγιου Παναγιώτα  Εκπρόσωπος 
προπτυχιακών φοιτητών   

 Μπαϊραχτάρης 
Στέργιος  

Εκπρόσωπος 
προπτυχιακών φοιτητών   

 Μπέρσος Γρηγόρης  Εκπρόσωπος 
προπτυχιακών φοιτητών   

Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 
Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου  Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
3. Κανονισμός Επιβράβευσης 
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για τον Κανονισμό 
Επιβράβευσης.  
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 

6. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό Ε1/ΠΣ68/05-04-2022,  
7. Την εισήγηση του Πρύτανη, 
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αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Κανονισμού Επιβράβευσης ως εξής: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΒΡΑΒΕΙΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 
Άρθρο 1 – Βραβεία - Υποτροφίες 

1. Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήματα 
και Σχολές) μπορεί να χορηγεί σε φοιτητές του βραβεία και υποτροφίες αριστείας.  

2. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες ή κληροδοτήματα και άλλες νόμιμες 
πηγές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, όταν αυτοί δεν προβλέπονται από τον χορηγό ή 
από τον δωρητή, καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου.  
 
Επιβραβεύσεις και Αριστεία  
Με στόχο την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οποία 
συμβάλλει η έρευνα, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές επί θητεία, 
EEΠ, ΕΔΙΠ και Ε.Τ.Ε.Π., Ακαδημαϊκοί υπότροφοι,  Διδάσκοντες του Π.∆. 407/80, Διδάσκοντες με 
Ακαδημαϊκή Εμπειρία), οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (και των τριών κύκλων 
σπουδών) και οι μεταδιδάκτορες καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς 
δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία και με άλλους 
ερευνητές όπου κρίνεται απαραίτητο.  

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να επιβραβεύσει την Αριστεία εισηγείται την επιβράβευση:   

• των πέντε (5) καλύτερων εργασιών στην Πολυτεχνική Σχολή.  
Συγκεκριμένα: 

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 5.000 Ευρώ,  

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ,  

στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,  

στο 4ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ και  

στο 5ο βραβείο θα αποδοθούν 1.000 Ευρώ.   

• των τεσσάρων (4) καλύτερων εργασιών στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Συγκεκριμένα: 
Τα βραβεία της Σχολής Κοινωνικών  και Ανθρωπιστικών Επιστημών χωρίζονται σε δύο (2) 
υποκατηγορίες, καθώς υπάρχει μεγάλη διασπορά του δείκτη αξιολόγησης των ειδικών κατηγοριών 
των περιοδικών που εντάσσονται στη Σχολή.  
Στην πρώτη υποκατηγορία θα απονεμηθούν δύο (2) βραβεία: 

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,  

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ,  

Στη δεύτερη υποκατηγορία θα απονεμηθούν δύο (2) βραβεία: 

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,  

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ,  

Σημειώνεται ότι για τα ίδια βραβεία δύναται να συμμετέχουν οι Διδάσκοντες και οι φοιτητές της Σχολής 
Καλών Τεχνών όταν οι δημοσιεύσεις τους αφορούν μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:  

α) Τέχνη και θεωρία  

β) Τέχνη και ιστορία  
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γ) Τέχνη και Κοινωνικές Επιστήμες   

• των τεσσάρων (4) καλύτερων εργασιών στην Οικονομική Σχολή. Συγκεκριμένα,  

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ,  

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,  

στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ.   

στο 4ο βραβείο θα αποδοθούν 1.000 Ευρώ. 

• της καλύτερης εργασίας (1) στη Γεωπονική Σχολή. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 
Ευρώ.   

• της καλύτερης εργασίας (1) στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα 
αποδοθούν 3.000 Ευρώ.   

• της καλύτερης εργασίας (1) στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 
3.000 Ευρώ.  

• Επιπλέον, στη Σχολή Καλών Τεχνών προτείνονται άλλα δυο βραβεία, στο πρώτο θα αποδοθούν 
2.000 Ευρώ και στο δεύτερο 1.000 Ευρώ που θα επιβραβεύουν τη δημιουργία και δημιουργική 
διάχυση ενός εικαστικού έργου. Συγκεκριμένα θα κριθούν έργα τα οποία έχουν εκτεθεί σε ένα από 
τα παρακάτω ή σε συνδυασμό:   

 Δημόσια έκθεση πρωτότυπων εικαστικών έργων. 

 Εκθετική δραστηριότητα υψηλού κύρους (Bienalle – Forum- Επιμελητική Πρόταση). 

 Εκπροσώπηση σε έκθεση εθνικού ή διεθνούς επιπέδου ή βράβευση.  

Σημειώνεται ότι για τα ίδια βραβεία δύναται να συμμετέχουν οι Διδάσκοντες και οι φοιτητές του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. 

Η αξιολόγηση (με εξαίρεση τα βραβεία της Σχολής Καλών Τεχνών) θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή 
βάση Scopus και συγκεκριμένα τον δείκτη SJR (Scimago Journal Rank) του κάθε περιοδικού.  

 

Στην Πολυτεχνική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω 
ειδικές κατηγορίες:   

• Chemical Engineering   

• Chemistry  

• Computer Science  

• Decision Sciences   

• Earth and Planetary Sciences  

• Energy   

• Engineering  

• Environmental Sciences   

• Materials Science  

• Mathematics  

• Multidisciplinary   

• Physics and Astronomy  

• Business, Management and Accounting.  
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Στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να 
ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:   

Στην πρώτη υποκατηγορία ανήκουν: 

• Arts and Humanities  

• Psychology   

• Social Science.  

Στη δεύτερη υποκατηγορία ανήκουν: 

• Computer Science   

• Decision Sciences   

• Environmental Sciences   

• Mathematics   

• Multidisciplinary   

• Business, Management and Accounting   

• Economics, Econometrics and Finance   

• Neuroscience  

• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics   

 

Στην Οικονομική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω 
ειδικές κατηγορίες: 

• Arts and Humanities   

• Computer Science   

• Decision Sciences   

• Environmental Sciences   

• Mathematics   

• Multidisciplinary  

• Business, Management and Accounting   

• Economics, Econometrics and Finance   

• Psychology   

• Social Science 

 

Στη Γεωπονική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω 
ειδικές κατηγορίες (All Subject Areas):   

• Agricultural and Biological Sciences   

• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology   

• Computer Science   

• Decision Sciences   

• Environmental Sciences   

• Mathematics   

• Multidisciplinary  



Σελίδα 6 από 8 
 

• Business, Management and Accounting   

• Economics, Econometrics and Finance   

• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics   

• Veterinary   

• Medicine   

• Immunology and Microbiology   

• Earth and Planetary Sciences. 

 

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε από τις παρακάτω 
ειδικές κατηγορίες:   

• Computer Science   

• Decision Sciences   

• Earth and Planetary Sciences   

• Engineering   

• Materials Science   

• Mathematics   

• Multidisciplinary  

• Physics and Astronomy   

• Business, Management and Accounting  

• Economics, Econometrics and Finance. 

 

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις 
παρακάτω ειδικές κατηγορίες:   

• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology   

• Computer Science   

• Decision Sciences   

• Multidisciplinary   

• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics   

• Medicine   

• Health Professions   

• Nursing  

• Immunology and Microbiology  

• Neuroscience   

• Psychology 

• Social Science   

• Economics, Econometrics and Finance. 
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Όροι και Προϋποθέσεις  
 

H υποβολή των ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιείται από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, για τις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται στο αμέσως προηγούμενο έτος, ύστερα από 
πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ. Αποδεκτές για αξιολόγηση είναι οι εργασίες που έχουν 
δημοσιευτεί (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στα οριζόμενα παραπάνω περιοδικά της βάσης Scopus. 
Η δαπάνη των βραβευμένων καθηγητών και φοιτητών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σειρά που 
μετέχουν στη δημοσίευση.  

Συγκεκριμένα: 

• στην περίπτωση που στη δημοσίευση μετέχει ένα μόνο Μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), τότε αυτό θα λάβει όλο το βραβείο, εάν είναι το πρώτο όνομα, το 80% του 
βραβείου, εάν είναι το δεύτερο όνομα και το 60% του βραβείου, εάν είναι το τρίτο όνομα.  

• στην περίπτωση που συμμετέχουν δυο Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο 
σε σειρά εκ των δυο ονομάτων θα λάβει το 55% του βραβείου και το δεύτερο το 45%. Εάν το πρώτο 
όνομα στη σειρά κατάταξης δεν προέρχεται από το Π.Δ.Μ. τότε τα βραβεία ελαττώνονται στο 80% 
των προαναφερόμενων ποσοστών.   

• στην περίπτωση που συμμετέχουν τρία Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το 
πρώτο σε σειρά εκ των τριών ονομάτων θα λάβει το 50% του βραβείου, το δεύτερο το 30% και το 
τρίτο το 20%. Εάν το πρώτο όνομα στη σειρά κατάταξης δεν προέρχεται από το Π.Δ.Μ. τότε τα 
βραβεία ελαττώνονται στο 80% των προαναφερόμενων ποσοστών.   

• στην περίπτωση που συμμετέχουν τέσσερα Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το 
πρώτο όνομα από τα Μέλη του Πανεπιστημίου θα λάβει το 40% του βραβείου, το δεύτερο το 25%, 
το τρίτο το 20% και το τέταρτο το 15%.  

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που δύο υπό βράβευση άρθρα έχουν το ίδιο ακριβώς SJR (Scimago 
Journal Rank), τότε αυξάνεται ο αριθμός των βραβείων και βραβεύονται και τα δυο σύμφωνα με τη 
σειρά στην οποία ανήκουν. Στην περίπτωση που υποβληθεί από τον ίδιο (ίδιους) συγγραφέα 
(συγγραφείς) και δεύτερη δημοσίευση σε περιοδικό τότε θα επιβραβεύεται και η δεύτερη δημοσίευση 
ενώ θα λαμβάνεται μία μόνο χρηματική αμοιβή, η υψηλότερη από τις δύο. 

Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την κατακύρωση των 
βραβείων είναι:   

• η διατύπωση του affiliation του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα υποβαλλόμενα άρθρα προς 
επιβράβευση.   

• ο αριθμός των συμμετεχόντων στην υποβαλλόμενη εργασία να μην ξεπερνάει τους τέσσερις (4). Οι 
δημοσιεύσεις που κατατάσσουν τους ερευνητές αλφαβητικά και όχι με το ειδικό βάρος της 
συμμετοχής τους στο εκπονούμενο ερευνητικό άρθρο δεν θα γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισμό.   

• οι συμμετέχοντες (μόνιμα Μέλη και φοιτητές του Π.Δ.Μ) μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία της 
Σχολής στην οποία είναι Μέλη. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι Μέλη διαφορετικών 
σχολών του Π.Δ.Μ το πρώτο όνομα και το affiliation του Τμήματος στη σειρά κατάταξης θα 
καθορίζει και την αντίστοιχη σχολή στην οποία θα υποβάλλεται το άρθρο προς βράβευση.  

 

 

Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των δημοσιεύσεων θα πραγματοποιείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και οι ενστάσεις θα εξετάζονται 
από το Πρυτανικό Συμβούλιο.  
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Η επιβράβευση για τα ακαδημαϊκά Μέλη της Σχολής Καλών Τεχνών που υποβάλλουν στον τομέα της 
δημιουργίας εικαστικού έργου θα δίνεται από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα εισηγείται με απόφασή της, την έγκριση της 
τριμελούς επιτροπής προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Δ.Μ. Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται 
από έναν διακεκριμένο εικαστικό (Μέλος του εικαστικού επιμελητηρίου ή Μέλος της Ακαδημαϊκής 
κοινότητας), έναν ιστορικό ή θεωρητικό τέχνης (Μέλος της AICA Hellas) και από έναν επιλαχόντα ο 
οποίος θα προέρχεται από μια λίστα διακεκριμένων ειδικών επί των τεχνών. Τα Μέλη των επιτροπών 
δεν θα πρέπει να εμπλέκονται με άλλο τρόπο στον τρέχοντα διαγωνισμό, ενώ η αμοιβή τους θα 
ανέρχεται στα 300 Ευρώ για τον καθένα.  

 

Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης θα βαρύνει το έργο για το οποίο θα αποφασίσει η επιτροπή του ΕΛΚΕ. 
Η διαγωνιστική διαδικασία δύναται, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει επιπρόσθετα βραβεία, είτε για 
μια συγκεκριμένη Σχολή, είτε για το σύνολο του Ιδρύματος, μετά από δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τομέα.  

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα εν λόγω βραβεία, καθώς και θέματα που δεν προβλέπονται και δεν 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα καθορίζονται από τη Σύγκλητο. 
 
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 
πρακτικό ως ακολούθως: 
Κοζάνη, 18-04-2022 
 Ο Πρύτανης  Η γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Δ. Βαβλιάρα  
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