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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρέθυμνο, 03-07-2017
Αρ. Γεν. Πρωτ.: 8923

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1.

Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και
εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ
25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης,

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση,

3.

Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και τις
διατάξεις του Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και άλλες διατάξεις.»,

4.

Το άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β), του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ τ Α΄195/2011), το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/1802-2015) και την υπ’αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

5.

Τις Αποφάσεις υπ’ αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 617/08-03-2016) και 07/06-03-2017 (ΦΕΚ 979
τ.Β΄/23.03.2017), περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη,

6.

Την υπ’ αριθμ. 11119/01-09-2016 Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για
το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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7.

Το Π.Δ. 358 (ΦΕΚ 240/29-10-1998 τ. Α΄) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου
Κρήτης»,

8.

Το Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-05-2016),

9.

Το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 8029/15-06-2017 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Γραμματείας του Ειδικού
Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης α/α κ. Μαρίας Πετρουλάκη,
Το απόσπασμα πρακτικών της 517ης/26-04-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Υποτροφιών του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 313η/Ακαδ.10ο/16-05-2013, με θέμα
«Θέσπιση Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης»,

10.
11.
12.

Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 337η/Ακαδ.6ο/21-05-2015, με θέμα
«Τροποποίηση Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης, απόφαση Συγκλήτου αριθ.313/16-052013»,

13.

Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 352η/Ειδ. Λογ. 5ο/26-05-2016, με θέμα
«Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση έργου»,

14.

Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 354η/Ειδ. Λογ. 13ο/30-06-2016, με θέμα
«Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης»,

15.

Τις διατάξεις του άρθρου 4, της παρ.6, εδάφιο ια της Κ.Υ.Α. 679/22-08-96 των Υπουργών Οικονομικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 τ.Β’), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του
Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/04-09-2009), όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 36
του Ν.3848/10 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α’),

16.

Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αριθμ. 372η/Ειδ. Λογ. 1ο/22-06-2017 τακτική συνεδρίαση για
το παρόν θέμα,

αποφασίζει τα ακόλουθα:
•

ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι την υπ’ αρ. 517η/Θέμα 5.3.3/26-04-2017 (ΑΔΑ:7ΓΛ1469Β7Γ-Γ3Χ) απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

•

ε γ κ ρ ί ν ε ι την τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης και πιο
συγκεκριμένα την τροποποίηση στα πεδία Β1β και Β3δ καθώς και στο κείμενο της Υπεύθυνης
Δήλωσης που καταθέτουν οι αιτούντες υποτροφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, της παρ.
6, εδάφιο ια της Κ.Υ.Α. 679/22-08-96 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 τ.Β’), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/0409-2009), όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 36 του Ν.3848/10 (ΦΕΚ
71/19-05-2010 τ.Α’).

Κατόπιν των προαναφερόμενων εγκεκριμένων τροποποιήσεων, το κείμενο του τρέχοντος κανονισμού
υποτροφιών, στα εν λόγω πεδία καθώς και της Υπεύθυνης Δήλωσης που καταθέτουν οι αιτούντες,,
διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Α) το πεδίο Β1β:
«β) Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν έμμισθή θέση στο Δημόσιο. Να μη συμβάλλονται με οποιαδήποτε σχέση
(σύμβαση εργασίας, έργου) με το Δημόσιο με αμοιβή μεγαλύτερη από 1.000€ ετησίως.»
Β) το πεδίο Β3δ:
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«δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα
ως μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας (ή εφόσον λαμβάνει, σε τι ποσό ανέρχεται αυτή),
ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο και ότι δεν συμβάλλεται με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση
εργασίας, έργου) με το Δημόσιο με αμοιβή μεγαλύτερη των 1.000€ ετησίως.»
Γ) η Υπεύθυνη δήλωση:
1. Δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλο φορέα ως μεταπτυχιακός φοιτητής / υποψήφιος διδάκτορας.
ή
Λαμβάνω υποτροφία από τον φορέα ........................................ ως μεταπτυχιακός φοιτητής / υποψήφιος
διδάκτορας ύψους .................. €.
(διαγράψτε ότι δεν αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας)
2. Δεν κατέχω έμμισθη θέση στο Δημόσιο και γνωρίζω ότι το ανώτερο ύψος κάθε είδους αμοιβών που
μπορώ να εισπράξω με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση εργασίας ή έργου) απ’ το Δημόσιο σε όλη τη
διάρκεια της υποτροφίας έχει καθοριστεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κρήτης (Συν.517/26.04.2017) στο ποσό των 1.000,00 ευρώ ετησίως.
3. Σε περίπτωση που λάβω την υποτροφία:
α) θα ενημερώσω τον Ειδικό Λογαριασμό αν αλλάξει κάτι από τα παραπάνω ή διακόψω την φοίτησή
μου,
β) έχω λάβει γνώση ότι είναι αναγκαία η γνωστοποίηση προσωπικών μου δεδομένων -όχι ευαίσθητων
(όνομα, ΑΦΜ, ποσό αμοιβής/δαπάνης, περίληψη σύμβασης)- στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του
Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με τους όρους του ν. 3861/2010, προκειμένου όλες οι πληρωμές που
μου οφείλονται να πραγματοποιηθούν όπως ο νόμος ορίζει.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Επιτροπή Ερευνών
- Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου Δ.Δ.

