
                    

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση την απόφαση της Συνέλευσης με αριθμό πράξης 

142/09-02-2017, αποφάσισε ότι ο Κανονισμός Υποτροφιών του ΤΕΙ έχει όπως παρακάτω. Ο 

Κανονισμός δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ (Ω13Ι4691Ο3-ΛΜΥ).  

   

                 

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

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

Προβλέπονται υποτροφίες με σκοπό τη βράβευση και την οικονομική ενίσχυση των 

προπτυχιακών φοιτητών. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές του δεύτερου έως και τέταρτου 

έτους σπουδών, χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος (δέκα μήνες), προκηρύσσονται την 1η 

Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χορηγούμενου χρηματικού 

ποσού καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία θα έχει και την 

εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης, για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τα τρέχοντα 

αποθεματικά της.  

Α.1. Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων: 

1. Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης 

2. Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και να 

μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έχουν και άλλα έσοδα από τον ΕΛΚΕ, το σύνολο του 

καταβαλλόμενου ποσού μαζί με την υποτροφία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2.500 €. 

Α.2. Κριτήρια επιλογής 

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων είναι ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών, η οποία προς 

τον σκοπό αυτό θα συνεπικουρείται από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί κατά την 

έγκριση της πρόσκλησης. Η χορήγηση υποτροφίας 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) 

το έτος σπουδών, με προβάδισμα του φοιτητή/ιας που βρίσκεται σε μεγαλύτερο έτος 

σπουδών, β) η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και γ) η ταυτόχρονη λήψη άλλης 

υποτροφίας το χρόνο απονομής της υποτροφίας. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λαμβάνει 

υποτροφία μέχρι δύο (2) φορές. 

Α.3. Διαδικασία επιλογής 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μετά την προκήρυξη στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας: 

(α) Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας),  

(β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 

(γ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η απασχόληση ή μη του αιτούντος καθώς και το 

είδος της απασχόλησης (όταν υπάρχει) 

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισοβαθμία υποψηφίων, αυτοί θα πρέπει επιπλέον να 

προσκομίσουν πριν την τελική επιλογή: 

(δ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος 

του τρέχοντος έτους για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, με την υποχρέωση υποβολής 



φορολογικών στοιχείων της οικογένειας να αφορά μόνο φοιτητές που φορολογικά 

θεωρούνται προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται τυχόν ταυτόχρονη λήψη άλλης υποτροφίας και η 

συμμετοχή σε άλλα προγράμματα  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλει πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων στην Επιτροπή 

Ερευνών, η οποία αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών. Η υποτροφία 

χορηγείται στον υπότροφο από τον Ειδικό Λογαριασμό κάθε δίμηνο ή εφάπαξ, ανάλογα με το 

ποσό της υποτροφίας, κάτι που θα καθορίζεται στην πρόσκληση.  

Ο/Η υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής 

της φοίτησης ή μετεγγραφής θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας και η υποτροφία θα διακόπτεται. 

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ,  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και 

Υποψήφιους Διδάκτορες και Νέους Ερευνητές προβλέπονται υποτροφίες, οι οποίες 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

α) Υποτροφίες με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης   

β) Υποτροφίες συμμετοχής σε ερευνητικό έργο  

γ) Υποτροφίες για νέους ερευνητές 

Για όλους τους παραπάνω υποψηφίους και για τις τρεις κατηγορίες υποτροφιών ισχύουν 

γενικά τα παρακάτω: 

 Δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και να μην 

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. 

 Δεν πρέπει λαμβάνουν άλλη πλήρη υποτροφία με την ιδιότητα μεταπτυχιακών 

φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων. Σε περίπτωση συμμετοχής με υποτροφία σε 

περισσότερα από ένα έργα, το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

κόστος μιας πλήρους υποτροφίας. 

 Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έχουν και άλλα έσοδα από τον ΕΛΚΕ, το σύνολο 

του καταβαλλόμενου ποσού μαζί με την υποτροφία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα  

10.000,00 €. 

 Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν θα πρέπει να έχουν διανύσει χρόνο μεγαλύτερο των 

τριών ετών από την έγκριση εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής. 

 Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 

διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των περιγραφέντων οικονομικών στοιχείων, θα ενημερώνει 

τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία θα διακόπτεται.  

Β1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης καθορίζει με απόφασή της το συνολικό αριθμό των 

υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, το ύψος του 

χρηματικού ποσού, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και την εποπτεία της όλης διαδικασίας. Η 

χρηματοδότηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να προέρχεται είτε από 

τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, είτε από τα έσοδα των ΜΠΣ 

του Ιδρύματος, είτε από άλλες πηγές. Ειδικά για υποτροφίες από τα έσοδα των ΜΠΣ, η 

διαδικασία καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για μεταπτυχιακές σπουδές.  

Τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών διακρίνονται σε ακαδημαϊκά και οικονομικά ως 

εξής:  



Ακαδημαϊκά κριτήρια: 

-Οι επιδόσεις στις τρέχουσες ή/και προηγούμενες σπουδές του υποψηφίου.  

-Το κάθε μορφής ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο του. 

- Η συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος θα συνεκτιμάται ανάλογα. 

Οικονομικά κριτήρια: 

Οικονομική κατάσταση του/της υποψήφιου/ας για το οικονομικό έτος που προηγείται του 

ακαδημαϊκού έτους αίτησης χορήγησης της υποτροφίας. Το οικονομικό έτος προσδιορίζεται 

σαφώς στο έντυπο της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.  

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α θεωρείται ως φορολογικά προστατευόμενος/η, η 

οικονομική κατάσταση προκύπτει από το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του/της 

υποψήφιου/ας και των γονέων αυτού/αυτής που βεβαιώνονται με το ατομικό εκκαθαριστικό 

τους σημείωμα και το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων τους. Στην περίπτωση που οι 

υποψήφιοι/ες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, η οικονομική κατάσταση 

προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων τους συνοδευόμενο από δήλωση του 

νόμου 1599/86 επικυρωμένη μόνο από την εφορία, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα 

υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος …». Η αναγραφή του 

οικονομικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά το ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ειδάλλως η 

υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι 

οικονομικά αυτόνομος, θα πρέπει να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αντίστοιχα, στην 

περίπτωση` που ο υποψήφιος για υποτροφία είναι έγγαμος, λαμβάνεται υπόψη το 

φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων.  

Στην περίπτωση υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι 

υποψηφιότητες θα αξιολογούνται από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα ορίζεται 

κατά την έγκριση της προκήρυξης των υποτροφιών. Η επιτροπή αυτή θα αναλαμβάνει την 

αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων, και στη συνέχεια θα εισηγείται σχετικά στην 

Επιτροπή Ερευνών που θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Για την περίπτωση των 

μεταπτυχιακών υποτροφιών, η σχετική υποτροφία μπορεί να χορηγείται με βάση την επίδοση 

του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του 3ου εξαμήνου των 

σπουδών,  καταβάλλεται δε στο δικαιούχο στο τέλος του 3ου εξαμήνου του ΠΜΣ. Τα 

ονόματα των δικαιούχων χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνονται, θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων ΠΜΣ του TEI Κρήτης, και οι δικαιούχοι ενημερώνονται 

εγγράφως σχετικά με το ποσό της υποτροφίας και τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Β2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

Οι υποτροφίες αυτές προορίζονται για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 

που δραστηριοποιούνται στο ΤΕΙ Κρήτης, δίδονται ως μορφή αμοιβής για την ενασχόληση 

τους σε ερευνητικά έργα.   

Με βάση το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων 

που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας είναι δυνατή η χορήγηση 

υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι μετέχουν σε 

ερευνητικές ομάδες χρηματοδοτούμενων έργων σε βάρος του προϋπολογισμού για δαπάνες 

«Υποτροφίες» ή «Αμοιβές Ερευνητών».  

Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου καθορίζει στο σχετικό τεχνικό δελτίο τον συνολικό 

αριθμό των θέσεων με υποτροφία, το ύψος του χρηματικού ποσού, καθώς και τις 



δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλει στον ΕΛΚΕ αίτημα που περιλαμβάνει: 

 την αίτησή του για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μαζί με 

όλη την απαραίτητη πληροφορία  

 βεβαίωση ότι η χορήγηση υποτροφίας προβλέπεται στο πρόγραμμα  

 τη συγκρότηση της ερευνητικής ομάδας όπου αναφέρεται η θέση υποτροφίας 

Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τη δημοσίευση της πρόσκλησης και ορίζει την Επιτροπή 

αξιολόγησης των προτάσεων. Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης στη συνέχεια προχωράει και 

ολοκληρώνει την διαδικασία με βάση το πλαίσιο διαχείρισης του κατά περίπτωση έργου και 

τον υπάρχοντα οδηγό χρηματοδότησης. Η έγκριση για την χορήγηση της υποτροφίας 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών με βάση την εισήγηση της σχετικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης.   

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι καθαρά ακαδημαϊκά, εφόσον η 

υποτροφία αφορά συμμετοχή σε ερευνητικό έργο. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη:   

1. Τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες στο γνωστικό αντικείμενο της υπό 

προκήρυξης θέσης. 

2. Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις).  

3. Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

ή/και συνέδρια κ.ά). 

Για τη χορήγηση της υποτροφίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης 

των παρακάτω δικαιολογητικών:  

(α) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ο υπότροφος. Ως ασφαλιστικός φορέας 

νοείται και η φοιτητική ασφάλιση  

(β) βεβαίωση της γραμματείας του αντίστοιχου προγράμματος ότι ο υπότροφος είναι 

μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής 

(γ) βεβαίωση του επιστημονικού υπεύθυνου ότι ο υπότροφος συμμετέχει και 

δραστηριοποιείται στην ερευνητική ομάδα.  

Β3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Οι υποτροφίες αυτές προορίζονται για νέους ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης, δίδονται ως 

χρηματικοί έπαινοι και έχουν σκοπό την οικονομική ενίσχυση της δραστηριότητας 

ερευνητών που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους και έχουν ήδη σημαντικές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Ως νέοι ερευνητές ορίζονται υποψήφιοι έως και σαράντα (40) ετών, κάτοχοι διδακτορικού 

τίτλου σπουδών με σαφή ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού. 

Προτεραιότητα θα δίδεται σε ερευνητές με περιορισμένη οικονομική υποστήριξη του 

επιστημονικού τους έργου. 

 Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης  καθορίζει στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους τον 

συνολικό αριθμό και την επιμέρους κατανομή στα θεσμοθετημένα εργαστήρια, το ύψος του 

χρηματικού ποσού, καθώς και την εποπτεία της όλης διαδικασίας που αφορά τις υποτροφίες 

έρευνας. Το σύνολο του ποσού αποδίδεται ως υποτροφία στον δικαιούχο σε ισόποσες δόσεις 

στο τέλος κάθε διμήνου.  

Κάθε υποψήφιος για υποτροφία έρευνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία θα 

περιγράφει το πλαίσιο/πλάνο της προτεινόμενης ερευνητικής εργασίας που θα διεξάγει για να 

καλύψει μερικώς ή στο σύνολο τις απαιτήσεις για την εκπόνηση της διδακτορικής ή 

μεταδιδακτορικής ερευνάς του.  



 Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:  

1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες στο γνωστικό αντικείμενο της 

υπό προκήρυξης θέσης. 

 2. Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις).  

3. Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

ή/και συνέδρια κ.ά). 

 4. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος θα συνεκτιμάται με ιδιαίτερη βαρύτητα.  

Διαδικασία επιλογής 

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης εντός μηνός από την 

ημερομηνία προκήρυξης: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (θα διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

Οι υποψηφιότητες θα παραπέμπονται σε ειδική επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την 

Επιτροπή Ερευνών, η οποία θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων και 

την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 

μηνός. Το πρακτικό επιλογής υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία θα δίνει και την 

τελική έγκριση.  Η υποτροφία χορηγείται σε μηνιαία βάση, ενώ ο/η υπότροφος που δεν 

παραλαμβάνει την χορηγούμενη υποτροφία εντός τριών μηνών τίθεται εκτός προγράμματος.  

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων υποτροφιών έρευνας: 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων ερευνητικών έργων για την χορήγηση 

υποτροφιών έρευνας, διακρίνονται σε δύο ισοβαρείς ομάδες:  

Α. Επιστημονική / Ερευνητική Αριστεία (Συντελεστής Βαρύτητας: 50%)  

Β. Δυνητικότητα / Εφικτότητα υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας (Συντελεστής 

Βαρύτητας: 50%)  

Στην πρώτη κατηγορία τα επιμέρους κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  

Α1. Ποιότητα του υποψηφίου (Συντελεστής Βαρύτητας: 30%) 

Α2. Καινοτομία και πρωτοτυπία της προτεινόμενης έρευνας (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%) 

Αντίστοιχα, στην δεύτερη κατηγορία τα επιμέρους κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  

Β1. Στόχοι του προτεινόμενου ερευνητικού έργου (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%) 

Β2. Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας (Συντελεστής Βαρύτητας: 20%)  

Β3. Προτεινόμενος προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (Συντελεστής 

Βαρύτητας: 10%) 

Τα ανωτέρω κριτήρια στοχεύουν στο να αποτιμήσουν την ποιότητα του υποψηφίου και του 

προτεινόμενου θέματος, καθώς και την πρωτοτυπία της έρευνας και την νέα επιστημονική 

γνώση που αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Αξιολογείται η αναμενόμενη επίδραση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην 

επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης, κρίνεται η 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης επιστημονικής/τεχνολογικής μεθοδολογίας όπως 

προτείνεται στο σχετικό σχέδιο της έρευνας.  

Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ  

Σχετική νομοθεσία 

Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α` 195), όπως αυτή ισχύει με τις διατάξεις της 

παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α`24) και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α` 

298), και μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με τη διάταξη του άρθρου 44 του 

ν. 4369/2016 (Α` 33), αναριθμείται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής: 



 «7.α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να 

απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη 

διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού 

έργου, καθοριζόμενου δια συμβάσεως είτε εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε 

μισθώσεων έργου. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν 

υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A`, Β` και Γ` του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις 

εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται 

μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση 

Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για χρονικό διάστημα "μέχρι" ενός 

ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα δύναται δε να 

ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της 

σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

 β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων 

μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 γ. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της 

αποζημίωσης τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη 

χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του 

Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν 

αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.» 

Κριτήρια 

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος, 

γίνεται η κατανομή των θέσεων των Πανεπιστημιακών υποτρόφων στα επιμέρους τμήματα. 

Στην συνέχεια, μετά  από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος, προκηρύσσεται η θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου σε 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με προκαθορισμένα κριτήρια (ανάλογα με τις ανάγκες 

της υπό προκήρυξης θέσης), για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, 

οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου. Τα ανωτέρω θα περιγράφονται με σαφήνεια στην 

προκήρυξη.  

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα 

ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, πλην όμως ο συνολικός χρόνος 

πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

 Η απασχόληση των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων δύναται να είναι πλήρης ή μερική. 

 Η μηνιαία αποζημίωση θα ορίζεται κατά περίπτωση με βάση το εκάστοτε μισθολόγιο που 

διέπει τις συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας.  

Διαδικασία 

 Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προβλεπόμενης από τη 

νομοθεσία χρονικής περιόδου:  

(α) Αίτηση υποψηφιότητας. 

 (β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της θέσης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει τριμελή Επιτροπή Κρίσης αποτελούμενη από Καθηγητές 

πρωτίστως του ιδίου ή του πλέον συναφούς γνωστικού αντικειμένου για την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση που ο οικονομικός προϋπολογισμός για την πρόσληψη του 



Πανεπιστημιακού Υποτρόφου εξασφαλίζεται από ερευνητικό πρόγραμμα του Ειδικού 

Λογαριασμού Καθηγητή του Τμήματος για εκπόνηση έργου ή για διδασκαλία συναφή με το 

αντικείμενό του, ο Καθηγητής συμμετέχει αυτοδικαίως στην τριμελή Επιτροπή Κρίσης.  

Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Κρίσης 

του Τμήματος συντάσσει λεπτομερή Εισηγητική  Έκθεση που θα περιλαμβάνει και πίνακα 

κατάταξης των υποψηφίων αξιολογώντας το διδακτικό, ερευνητικό και συνολικό 

επιστημονικό τους έργο με βάση το αντικείμενο της προκήρυξης. Η τελική επιλογή θα γίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με τα πρακτικά της διαδικασίας να καταγράφονται 

και θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων, όπως και η σχετική Εισηγητική Έκθεση. Η 

συνολική διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη 

της προκήρυξης. 

Ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων σε ότι αφορά τις βαθμίδες 

του προσωπικού, για διδακτικό ή/και ερευνητικό έργο, θα γίνεται από τη Διεύθυνση 

Διοικητικού του ΤΕΙ Κρήτης. 

Οι διοικητικές διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων θα γίνονται από τον Ειδικό 

Λογαριασμό του ΤΕΙ Κρήτης, δεδομένου ότι διαχειρίζεται τους εκτός κρατικής επιχορήγησης 

πόρους. Αν η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα, το 

συνολικό ποσό της σύμβασης θα πρέπει να υπάρχει και να δεσμευθεί πριν την προκήρυξη της 

θέσης. 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


