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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ.Α΄/73) Περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του
εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 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……, του 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 (ΦΕΚ
48/15-04-1983 τ.Α’) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης…, καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης,
2. τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 159/2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν.4115/2013 ΦΕΚ 24/30-012013 τ. Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις»,
3. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚτ.Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ.ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865 /ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση,
4. Το άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β), του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ τ Α΄195/2011), το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/1802-2016) 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. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 15 (ΦΕΚτ.Β΄ 617/8-3-2016), σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών
Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης αυτών,
6. την υπ’ αριθμ. 1970/24-02-2016 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
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7. την υπ’αριθμ. 6223/25-05-2016 Πράξη Μετακίνησης της κ. Ελευθερίας Αλεφαντινού, στη θέση της
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας της Συγκλήτου,
8. Το με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου: 8549/28-06-2016 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού α/α κ. Θεανώς Κοκκινάκη,
9. Το απόσπασμα πρακτικών της 490ης/27-06-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης που εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
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10.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’),
11. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 313η/16-05-2013, στην οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
12. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 337η/ 21-05-2015, με την οποία τροποποιείται ο Κανονισμός
Υποτροφιών που είχε εγκριθεί στην 313η/16-05-2013 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου,
13. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 352η/26-05-2016΄, σχετικά με την τροποποίηση της παραγράφου
«Δ. Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι», του Κανονισμού Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
14. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 354η/Ειδ. Λογ. 13ο/30-06-2016 συνεδρίαση για το παρόν θέμα
αποφασίζει και
α) επικυρώνει την απόφαση της 490ης/27-06-2016 συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασμού του
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΑΔΑ:701Δ469Β7Γ-ΨΘΖ),
β) εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης, 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 156/04-09-2009), όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 36 του Ν.3848/10
(ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α’).
Το αναλυτικό κείμενο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες:
• Αυτές που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή Ερευνών
• Αυτές που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές ( δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ)
Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις την εποπτεία της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης έχει η
Επιτροπή Ερευνών. Τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής είναι αυτά που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε
κατηγορία. Εάν ένας εξωτερικός χρηματοδότης επιβάλλει άλλα κριτήρια αξιολόγησης, αυτά θα είναι
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επιπλέον των κριτηρίων που θεσπίζει ο τρέχων κανονισμός υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο
αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζονται από τον εκάστοτε
χρηματοδότη.
Στην περίπτωση που ο χρηματοδότης είναι η Επιτροπή Ερευνών, η ίδια μεριμνά για τη χρηματοδότηση
όλων των Τμημάτων του ΠΚ.
Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές του δεύτερου έως και τέταρτου (έκτου για την Ιατρική) έτους σπουδών
και θα χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος. Θα προκηρύσσονται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή
εξαμήνου και θα αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο.

Α.1. Κριτήρια επιλογής

Η χορήγηση υποτροφίας θα γίνεται με βάση τη βαθμολογική επίδοση των φοιτητών και απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει οι υποψήφιοι όλα τα μαθήματα των προηγουμένων ακαδημαϊκών
ετών με μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από επτά (7.0). Σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση την αναλυτική
βαθμολογία, θα συνυπολογίζονται (α) η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και (β) η ταυτόχρονη λήψη
άλλης υποτροφίας. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λαμβάνει υποτροφία πάνω από μία φορά. Σε περίπτωση
που ο φοιτητής λαμβάνει υποτροφία και από άλλο φορέα, το σύνολο του τελικού ποσού δεν θα μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό της υποτροφίας όπως αυτό ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση.

Α.2. Διαδικασία

Κατόπιν πρόσκλησης, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας (θα διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ),
(β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις 60 πιστωτικές μονάδες ανά έτος όπως
ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών,
(γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ίδιου έτους
(έντυπο Ε1), αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το αντίστοιχο εκκαθαριστικό
σημείωμα (τα ανωτέρω θα λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφιοτήτων-στην
περίπτωση αυτή και εφόσον το χρηματικό ποσόν είναι μικρό και δεν μπορεί να διαμοιραστεί μεταξύ των
υποψηφίων, θα δίδεται τιμητικό βραβείο στους φοιτητές που δεν θα λαμβάνουν την οικονομική
επιβράβευση).
(δ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται τυχόν ταυτόχρονη λήψη άλλης υποτροφίας.
Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή
μετεγγραφής θα πρέπει να ενημερώνει τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία θα διακόπτεται.
Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από τις Επιτροπές Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων στα οποία
ανήκουν οι φοιτητές και καταθέτουν στον ΕΛΚΕ λίστα κατάταξης των υποψηφίων. Η τελική επιλογή
γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών.
Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Β.1.Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων

Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων είναι:
(α) Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν τόσο μεταπτυχιακοί φοιτητές όσο και υποψήφιοι διδάκτορες
ανάλογα με την εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος.
(β) Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου στο Δημόσιο.

Β.2. Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:
(α) Η βαθμολογία του πτυχίου.
(β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες.
(γ) O αριθμός και η ποιότητα (πχ. συντελεστής απήχησης ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα αντικειμενικά
κριτήρια) των εργασιών που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά περιοδικά και
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συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σειρά του υποψηφίου ανάμεσα στους συγγραφείς
των εργασιών, στον αριθμό των συγγραφέων στις εργασίες και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό,
πανελλήνιο, διεθνές).
(δ) Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις).
(ε) Τη συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης υποτροφίας, σε περίπτωση που αυτό
προσδιορίζεται.

Β.3.Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη προκήρυξη θα καταθέτουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του
ΕΛΚΕ εντός μηνός από την ημερομηνία προκήρυξης:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας (θα διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ).
(β) Αντίγραφα πτυχίων
(γ) Βεβαίωση εγγραφής τους ως Μεταπτυχιακών Φοιτητών ή Υποψήφιων Διδακτόρων στο Π.Κ.
(δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
(ε) Συστατικές επιστολές
(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) και ότι
δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο.
Οι υποψηφιότητες θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών των αντίστοιχων
Τμημάτων η οποία θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων. Η τελική επιλογή θα
γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ με βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων.
Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή
αλλαγής των παραπάνω περιγραφέντων οικονομικών στοιχείων, θα ενημερώνει τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία
θα διακόπτεται.
Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Οι υποτροφίες αυτές προορίζονται για νέους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχουν σκοπό την
οικονομική ενίσχυση της δραστηριότητας ερευνητών που είναι στην αρχή της καριέρας τους και έχουν ήδη
σημαντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Ως νέοι ερευνητές ορίζονται υποψήφιοι ηλικίας κάτω των 40 ετών,
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, με ερευνητική εμπειρία κάτω των πέντε ετών μετά την απόκτηση
του διδακτορικού. Προτεραιότητα θα δίδεται σε ερευνητές με περιορισμένη οικονομική υποστήριξη του
επιστημονικού τους έργου.
Οι νέοι ερευνητές δραστηριοποιούνται σε ερευνητικούς χώρους μελών ΔΕΠ του Π.Κ.
Ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζονται από τον εκάστοτε
χρηματοδότη.

Γ.1.Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:
(α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες.
(β) Ο αριθμός, η ποιότητα (πχ. συντελεστής απήχησης ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα αντικειμενικά
κριτήρια) των εργασιών που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά περιοδικά και
συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σειρά του υποψηφίου ανάμεσα στους συγγραφείς
των εργασιών, στον αριθμό των συγγραφέων στις εργασίες και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό,
πανελλήνιο, διεθνές).
(γ) Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις).
(δ) Το συνολικό επιστημονικό έργο.
(ε) Τη συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης υποτροφίας, σε περίπτωση που αυτό
προσδιορίζεται.

Γ.2.Διαδικασία

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ εντός μηνός από την
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ημερομηνία προκήρυξης:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας (θα διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ).
(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
(γ) Επιστολή αποδοχής του υποψήφιου νέου ερευνητή από μέλος ΔΕΠ του Π.Κ. για υποστήριξη του
ερευνητικού του έργου.
Οι υποψηφιότητες, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα, θα παραπέμπονται στις ΓΣ των τμημάτων που θα
αναλαμβάνει την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων, πλην της Ιατρικής όπου θα γίνεται η
αξιολόγηση από την επιτροπή Μεταπτυχιακών και θα επικυρώνεται από τη ΓΣ. Η τελική επιλογή θα
γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ με βάση τις εισηγήσεις των Τμημάτων.
Δ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 29 του Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν. 4115/2013».
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Επιτροπή Ερευνών
- Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου Δ.Δ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

