
 

 

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης - Παράρτημα 2 

Εσωτερικός Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών 

 

Γενικές αρχές  

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η καθιέρωση σταθερού πλαισίου χορήγησης 

υποτροφιών σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους 

διδάκτορες και μεταδιδάκτορες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Ο Κανονισμός 

Χορήγησης Υποτροφιών ρυθμίζει τις διαδικασίες παροχής υποτροφιών στους φοιτητές των 

Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.), μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές και ερευνητές, 

ενισχύει αποτελεσματικά την παραγωγή νέας γνώσης και υποστηρίζει την ανάπτυξη της 

ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος με την υποστήριξη της ερευνητικής δράσης νέων 

επιστημόνων.  

Οι υποτροφίες δύναται να χρηματοδοτούνται είτε από του πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, είτε από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (συγχρηματοδοτούμενα 

έργα, δωρεές, κλπ). Στη περίπτωση των υποτροφιών, που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές 

πηγές χρηματοδότησης, ο φορέας χρηματοδότησης δύναται να προσδιορίζει το πλήθος των 

υποτροφιών, το ύψος των υποτροφιών και τα επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής και 

αξιολόγησης των υποτρόφων, πέρα των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο Υποτροφιών 

A. Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τους Ε.Λ.Κ.Ε. 

Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις Υποτροφίες είναι το ακόλουθο:  

 1. Η παρ. 8 του άρθρου 59 το Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

33 του Ν. 4559/2018 και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ.4 Ν.4653/2020 και 

ισχύει προβλέπει τα ακόλουθα:  «8. Τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα 

από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού 

έργων /προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για ……….. Ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) των 

περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της 

Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε 

βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και 

ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες 

δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε.». 

2. Οι διατάξεις της παρ. 2.ζ του άρθρου 68 του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα εξής: «2. Στον 

Οδηγό εξειδικεύονται στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων: ζ. ο Κανονισμός χορήγησης 

υποτροφιών. ...».  
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3. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 προβλέπουν τα εξής: «Από 

23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται …….. από τα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το 

ν. 4009/2011 (Α` 195), όπως ισχύει και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), 

σύμφωνα με τον ν. 2158/1993 (Α’ 109) και το π.δ. 321/1999 (Α` 306) είναι επιλέξιμες για 

συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Τα χορηγούμενα από τις 

αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή 

κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.». 

4. Η παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4009/2011 (Α' 195) προβλέπει τα εξής:  «1. Τα ιδρύματα 

χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοση τους στις 

σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι 

όροι καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.». 

 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του Ν. 4009/2011, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 

παρ.6 Ν.4547/2018, ΦΕΚ  Α 102/12.6.2018  και ισχύει, προβλέπει τα εξής: «2. Σε φοιτητές 

πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία 

φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να 

προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε 

υπηρεσίες του ιδρύματος. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν, επίσης, να χορηγούν 

ανταποδοτικές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής, [εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την λήψη του διδακτορικού 

τίτλου σπουδών τους], ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο οικείο Α.Ε.Ι., από πόρους που προέρχονται από τα 

προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησής τους.». 

6. Η παρ. 7 του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018 τροποποίησε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του 

άρθρου 28 το Ν. 4314/2014, ως εξής:  «7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του 

ν. 4314/2014 (Α ' 265), αντικαθίσταται ως εξής: «Από 23.12.2014 οι δαπάνες των 

υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα 

με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι, σύμφωνα 

με το ν. 4009/2011 (Α ' 195) και το ν. 4485/2017 (Α 114) και από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ. Υ.), σύμφωνα με το ν. 2158/1993 (Α ' 109) και το π.δ. 321/1999 (Α ' 306) 

είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα 

καθώς και από επιχειρησιακό προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπόθεση 

επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2011-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην 

υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται 

στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης τους. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν 

αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική 

εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες». 

7.  Η παρ. 7 του άρθρου 72 του Ν.4610/2019 αναφέρει τα ακόλουθα: «7. Οι υποτροφίες 

αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους ΕΛ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. 

δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.». 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπονται 

επιπλέον ανταποδοτικές υποτροφίες που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο.  
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Β. Ασφαλιστικό και Φορολογικό Πλαίσιο  

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 72 του Ν.4610/2019: «7. Οι υποτροφίες αριστείας και 

οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε, των Α.Ε.Ι. δεν υπόκεινται 

σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.» Σχετικά με το εν θέματι ζήτημα 

έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 (20.10.2017), με ΑΔΑ 6ΤΕΕ46ΜΠ3Ζ-ΚΙ4, 

έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην παράγραφο 1 του οποίου, 

προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Με τις διατάξεις της παρ.6 του όρθρου 24 του Ν.4386/2016 

προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στην παρ.5 του όρθρου 28 του Ν.4314/2014 με τα οποία 

ορίζεται ότι από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται…………., από τα 

A.E.Ι, σύμφωνα με το Ν.4009/2011, όπως ισχύει ………………. είναι επιλέξιμες για 

συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Τα χορηγούμενα από τις 

αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο n 

κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.».  

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  

Υποτροφίες Επίδοσης  

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης υποτροφιών επίδοσης σε προπτυχιακούς,  

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 

Οι Υποτροφίες Επίδοσης στους προπτυχιακούς, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους 

υποψήφιους διδάκτορες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, χορηγούνται κυρίως με 

κριτήριο την επίδοση τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους 

κατάσταση.  Οι Υποτροφίες Επίδοσης αφορούν την οικονομική ενίσχυση των υποτρόφων και 

την υποστήριξη της ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Για την καταβολή τους δεν 

προσδιορίζεται συγκεκριμένο αντάλλαγμα. Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη στρατηγική ανάπτυξής του, δύναται 

να καθορίζει με απόφασή της στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους το πλήθος και τον 

συνολικό προϋπολογισμό των Υποτροφιών Επίδοσης. Ακολούθως εισηγείται σχετικά στη 

Σύγκλητο, η οποία θέτει τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποτρόφων, την 

επιμέρους κατανομή στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κατανομή των 

υποτροφιών ανά Σχολή. Με βάση τα κριτήρια που θα ορίσει η Σύγκλητος η κάθε Σχολή 

αποστέλλει στην Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. πίνακα των υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής. Η απόφαση για την χορήγηση των  υποτροφιών επίδοσης της κάθε Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης λαμβάνεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 

Σχολής (Γ.Σ.Ε.Σ.). Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο και τελική επικύρωση από την 

Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Οι Υποτροφίες Επίδοσης σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες αφορούν ένα ακαδημαϊκό έτος και δύνανται να καταβάλλονται σε μηνιαίες 

δόσεις. 

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου είναι οι επιδόσεις του σε μαθήματα, 

ενώ για υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή η βαθμολογία του πτυχίου ή διπλώματός του, 
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τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι, καθώς και οι επιδόσεις του σε μαθήματα συναφή με την 

κατεύθυνση των μεταπτυχιακών σπουδών του στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνεκτιμώνται 

θετικά και οι εργασίες που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά 

περιοδικά και συνέδρια. Προσμετρούνται επίσης θετικά η προσωπική συνέντευξη (σε 

αρμόδιο όργανο, όπως η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής) του υποψηφίου και 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με το έργο και τις πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις 

του στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τέλος, ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται σε γνώσεις που έχει ο υποψήφιος σε εργαστηριακές διατάξεις ή/και 

λογισμικό που σχετίζονται με τις μεταπτυχιακές σπουδές του, καθώς και τις ενδεχόμενες 

προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης και διάκρισης του. 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν καμία άλλη υποτροφία και δεν επιτρέπεται να 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να είναι υπάλληλοι οποιουδήποτε ιδιωτικού ή 

δημόσιου φορέα. 

Οι προαναφερόμενες υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του 

άρθρου 59 του Ν. 4485/2017 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4009/2011, ως 

ισχύουν. 

Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας καθώς και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 

αξιολόγησης, πέραν της ακαδημαϊκής επίδοσης, δύνανται να ορίζονται από την Σύγκλητο 

κατά την Συνεδρίαση προκήρυξης των υποτροφιών. Τη σχετική μέριμνα για τυχόν 

διαδικαστικά θέματα θα αναλαμβάνει ειδική Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης που 

ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Υποτροφίες ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας μεταπτυχιακών φοιτητών, 

υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.  

Γενικές αρχές 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων 

μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος αλλά και την υποστήριξη της έρευνας των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταδιδακτόρων, δύναται να 

υποστηρίζει πρόγραμμα /τα υποτροφιών το/α οποίο/α προκηρύσσεται/ονται σε ετήσια 

βάση και χρηματοδοτείται/ούνται από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ με σκοπό την συνεχή 

ενίσχυση της αριστείας, της έρευνας και της καινοτομίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης των νέων 

επιστημόνων που το έχουν επιλέξει για να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές 

τους ή για να εκπονήσουν το διδακτορικό ή το μεταδιδακτορικό τους δίπλωμα.   

 

Κανονιστικό πλαίσιο υποτροφιών ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας από τα 

ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.  
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Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης δύναται να καθορίζει και να προτείνει προς 

την Σύγκλητο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους τον συνολικό αριθμό και την επιμέρους 

κατανομή στις Σχολές, το ύψος του χρηματικού ποσού,  καθώς και την εποπτεία της όλης 

διαδικασίας που αφορά τις ως άνω υποτροφίες. Ακολούθως εισηγείται σχετικά στη 

Σύγκλητο, η οποία θέτει τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποτρόφων αυτής της 

κατηγορίας. Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας καθώς και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, 

πέραν των προτεινόμενων, δύνανται να ορίζονται από την Σύγκλητο κατά την Συνεδρίαση 

προκήρυξης των υποτροφιών. Η διαδικασία κρίσης των υποτροφιών αυτών καθορίζεται από 

την Σύγκλητο η οποία δύναται να αναθέτει τη σχετική μέριμνα στις Σχολές, ή σε ειδική  

Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτεί η Σύγκλητος  ή ακόμη και σε εξωτερικούς 

αξιολογητές. 

 

Κάθε υποψήφιος για την ως άνω υποτροφία, υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία θα 

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

πιθανά για να καλύψει μερικώς ή στο σύνολο τις απαιτήσεις για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του, εφεξής καλούμενη εν συντομία «προτεινόμενη 

εργασία». Η υποβαλλόμενη προς υποστήριξη εργασία θα κατατίθεται συμπληρώνοντας το 

σχετικό έντυπο που παρέχεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης στον 

ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος, όπου θα αναφέρονται και οι καταληκτικές ημερομηνίες 

και άλλες πληροφορίες. 

Οι  ως άνω υποτροφίες διακρίνονται, σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια από την έναρξη της 

χρηματοδότησης τους, σε δύο κατηγορίες: α) ετήσιες, και β) διετείς. Ανάλογα ρυθμίζονται 

και τα ποσά της χορηγίας, τα οποία και προσαρμόζονται μετά από απόφαση της Επιτροπής 

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

δόσεις στο τέλος κάθε διμήνου.  

Οι ως άνω υποτροφίες χορηγούνται κατά προτεραιότητα σε επιστημονικά πεδία που 

σχετίζονται με ερευνητικούς τομείς των νεοδιορισθέντων μελών ΔΕΠ της κάθε Σχολής.  

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αριστείας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη τους είναι η 

συγκέντρωση υψηλής βαθμολογίας, ίσης ή μεγαλύτερης του 85/100.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία αίτηση, καθώς και σε περίπτωση που καμία αίτηση 

για χορήγηση υποτροφίας της μίας ή της άλλης κατηγορίας μιας Σχολής δεν συγκεντρώσει 

την απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα αξιολόγησης, 

όπως περιγράφεται κατωτέρω (Διαδικασία κρίσης υποτροφιών έρευνας), τότε η σχετική 

χρηματοδότηση μεταφέρεται και απονέμεται με βάση την κοινή για όλο το Ίδρυμα 

αξιολογική κατάταξη των εναπομενουσών επιτυχών αιτήσεων της κατηγορίας. Με τον ίδιο 

τρόπο απονέμονται και τυχόν υπεράριθμες υποτροφίες εκάστης κατηγορίας που έχει 

αποφασίσει να χορηγήσει η  Επιτροπή Ερευνών για το τρέχον έτος.  

Ως προς τις αιτήσεις  που ισοψήφησαν ανάλογα με την περίπτωση, είτε σε επίπεδο Σχολής, 

είτε σε επίπεδο Ιδρύματος (σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο), 

προτεραιότητα δίνεται σε αυτές που έχουν υποβληθεί από Υποψήφιους Διδάκτορες. Σε 

περίπτωση νέας ισοβαθμίας, τότε προτεραιότητα δίνεται στον/στην υποψήφιο/α υπότροφο 
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που συγκέντρωσε μεγαλύτερη επιμέρους ατομική βαθμολογία (βλ. κριτήριο Β.1 στο έντυπο 

αξιολόγησης του Παραρτήματος). 

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός (άνω των τεσσάρων) αιτήσεων σε οποιαδήποτε 

κατηγορία (ετήσιες ή/και διετείς) σε μια Σχολή, τότε για την επίσπευση της εξωτερικής 

διαδικασίας επιλογής, θα διεξάγεται μια αρχική εσωτερική προεπιλογή των αρτιότερων από 

την αρμόδια Σχολή προς την Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης.  

 

Προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων υποτροφιών ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας 

από τα ταμειακά διαθέσιμα  του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.  

Δικαιούχοι της ως άνω υποτροφίας είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό πρόγραμμα κάθε Σχολής του ΠΚ. Για τις ως άνω υποτροφίες είναι απαραίτητη η 

εκ των προτέρων συνεργασία του υποψηφίου με μέλος ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπό 

την εποπτεία του οποίου θα τελεί ο υπότροφος κατά το στάδιο της υποβολής της 

υποψηφιότητας και έως την ολοκλήρωση της προκριθείσας εργασίας.  

Το θέμα της προτεινόμενης έρευνας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο επιστημονικό 

αντικείμενο,  το περιεχόμενο της οποίας απαιτείται να έχει ικανά στοιχεία πρωτοτυπίας. Η 

υλοποίηση της προτεινόμενης έρευνας απαιτείται ακόμα να αφορά την ενασχόληση μόνο 

ενός (1) μεταπτυχιακού φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Ο/Η υποψήφιος δεν θα πρέπει να λαμβάνει σχετική υποτροφία από άλλο φορέα.  

Ο επιβλέπων καθηγητής του υποψηφίου υποτρόφου, κατά προτεραιότητα δεν θα πρέπει να 

έχει λάβει χρηματοδότηση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. τα προηγούμενα έτη για αντίστοιχη εργασία 

με άλλον μεταπτυχιακό ή διδακτορικό φοιτητή του Π.Κ. η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά 

τη χρονική στιγμή που ο αιτών υποψήφιος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής του 

υποβάλλει αίτημα για τη χορήγηση της ως άνω υποτροφίας. Σε περίπτωση που ένα μέλος 

ΔΕΠ συμμετέχει ως επιβλέπων σε προτάσεις και των δύο κατηγοριών υποτροφιών και 

εγκριθούν ταυτόχρονα το ίδιο έτος, τότε θα πρέπει να επιλέξει σε ποια εκ των δύο 

κατηγοριών επιθυμεί τελικώς να χορηγηθεί η υποτροφία.  

Για όλες τις ως άνω υποτροφίες είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται επιστημονική έκθεση (μαζί 

με τις όποιες δημοσιεύσεις προκύψουν) σε διάστημα τριών μηνών από το πέρας της έρευνας 

και τη χορήγηση της υποτροφίας, ενώ για τις διετείς απαιτείται και ετήσια αναφορά προόδου 

εντός διμήνου από την λήξη του πρώτου έτους. Η μη υποβολή της ετήσιας έκθεσης 

συνεπάγεται αυτόματη διακοπή της ως άνω υποτροφίας. Για τις διετείς υποτροφίες 

απαιτείται τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου με κριτές (ή επίσημη 

επιστολή αποδοχής της δημοσίευσης) ή μια (1) δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό με κριτές (ή επίσημη επιστολή αποδοχής της δημοσίευσης). Για τις ετήσιες 

υποτροφίες η ανωτέρω απαίτηση δεν είναι υποχρεωτική, θα εκτιμηθεί όμως θετικά στην 

αξιολόγηση. Σε όλες τις δημοσιεύσεις και στην διατριβή του υποψηφίου που εκπονούνται 

στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης υποτροφίας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή 

χορήγησης της υποτροφίας. 

Μικρή παράταση, έως τριών μηνών, δύναται να δοθεί από την Επιτροπή Ερευνών σε 

περίπτωση αιτιολογημένης εισήγησης του υποψηφίου και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. 
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Εφόσον ο υποψήφιος ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Π.Κ. νωρίτερα από 

ότι προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τότε με κατάλληλη αιτιολόγηση από τον 

υπότροφο και τον επιβλέποντα καθηγητή, δύναται να ολοκληρωθεί νωρίτερα η ερευνητική 

δραστηριότητα του υποτρόφου με ταυτόχρονη διακοπή της υποτροφίας. Αυτή η δυνατότητα 

παρέχεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ. και αφού έχει υποβληθεί 

επιστημονική έκθεση (μαζί με τις όποιες δημοσιεύσεις προκύψουν) μέχρι και τον χρόνο της 

διακοπής. 

Σε περίπτωση μη αιτιολογημένης διακοπής της υποστηριζόμενης ερευνητικής προσπάθειας 

ή μη  υποβολής των προβλεπόμενων εκθέσεων/δημοσιεύσεων, αρμόδια για να επιληφθεί 

του θέματος είναι η Επιτροπή Ερευνών με βάση και τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί 

με τον υποψήφιο. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων υποτροφιών ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων προτάσεων για την χορήγηση υποτροφιών που 

έχει προτείνει  η Επιτροπή Ερευνών προς την Σύγκλητο, διακρίνονται σε δύο ισοβαρείς 

ομάδες:  

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

Β. Δυνητικότητα / Εφικτότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πρότασης (Συντελεστής 

Βαρύτητας: 50%). 

Στην πρώτη κατηγορία τα επιμέρους κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

Α1. Ποιότητα στο θέμα και τους στόχους της προτεινόμενης εργασίας (Συντελεστής 

Βαρύτητας: 30%) 

Α2. Καινοτομία και πρωτοτυπία της προτεινόμενης εργασίας (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%) 

Α3. Αποτελεσματικότητα της επιστημονικής / τεχνολογικής μεθοδολογίας και του σχετικού 

σχεδίου της προτεινόμενης εργασίας (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%). 

Τα ανωτέρω κριτήρια στοχεύουν στο να αποτιμήσουν την ποιότητα στο θέμα και τους 

στόχους, καθώς και την πρωτοτυπία της πρότασης και την νέα επιστημονική γνώση που 

αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση (state-of-the-art) στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Αξιολογείται η αναμενόμενη επίδραση των αποτελεσμάτων της 

εργασίας στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης, κρίνεται η 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης επιστημονικής/τεχνολογικής μεθοδολογίας όπως 

προτείνεται στο σχετικό σχέδιο της πρότασης.  

 

Στην δεύτερη κατηγορία τα επιμέρους κριτήρια στοχεύουν στο να αποτιμήσουν τη 

δυνητικότητα/εφικτότητα υλοποίησης της προτεινόμενης πρότασης: 

Β1. Ποιότητα και σχετική εμπειρία του νέου ερευνητή στο θέμα της προτεινόμενης εργασίας 

(Συντελεστής Βαρύτητας: 30%)  
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Β2. Αξιολόγηση της συνεργασίας νέου ερευνητή και επιβλέποντος καθηγητή στο θέμα της 

προτεινόμενης εργασίας (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%)  

Β3. Καταλληλότητα των μέσων/χρονοδιαγράμματος για τη υλοποίηση της προτεινόμενης 

εργασίας (Συντελεστής Βαρύτητας: 10%). 

Όσον αφορά τα προσόντα του υποψηφίου, εξετάζονται η βαθμολογία του πτυχίου ή 

διπλώματός του, τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι, καθώς και οι επιδόσεις του σε μαθήματα 

συναφή με την κατεύθυνση των μεταπτυχιακών σπουδών του στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Συνεκτιμώνται θετικά και οι εργασίες που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και ανακοινώσει 

σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Προσμετρούνται επίσης θετικά η προσωπική 

συνέντευξη του υποψηφίου (σε αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης) και οποιεσδήποτε 

πληροφορίες σχετικές με το συνολικό του έργο, συμμετοχή σε διεθνής δραστηριότητες 

(συνέδρια, Erasmus, παρουσιάσεις κλπ.) και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του. Τέλος, ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται σε γνώσεις που έχει ο υποψήφιος σε εργαστηριακές διατάξεις ή/και 

λογισμικό που σχετίζονται με την προτεινόμενη εργασία, καθώς και τις προοπτικές 

περαιτέρω ακαδημαϊκής εξέλιξης και διάκρισης που ενδεχομένως διαθέτει. 

Αξιολογείται επίσης τυχόν προηγούμενη συνεργασία του υποψηφίου και του επιβλέποντος 

καθηγητή, καθώς και οι προοπτικές συνέχισης της στο θέμα της προτεινόμενης εργασίας. 

Τέλος η καταλληλότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης της έρευνας εκτιμάται βάσει των 

διατιθέμενων πόρων/τεχνογνωσίας/εμπειρίας στην περίοδο των 24 μηνών ή των 12 μηνών 

σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.  

Μία πρόταση θα θεωρείται επαρκής για χρηματοδότηση μόνο εφόσον συγκεντρώνει 

τουλάχιστον το 85% του μεγίστου της κλίμακας βαθμολόγησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

θα προτιμηθεί ο/η υποψήφιος/α με τα μικρότερα έσοδα από  επαγγελματική πηγή.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Δικαιολογητικά υποβολής υποτροφιών  

 1) Έντυπο υποβολής πρότασης (θα διατίθεται στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου 

Κρήτης).  

2) Βιογραφικά σημειώματα του υποψηφίου υποτρόφου και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναφέρει ότι δεν λαμβάνει σχετική 

υποτροφία από άλλο φορέα και ότι η προτεινόμενη εργασία δεν έχει χρηματοδοτηθεί από 

άλλη πηγή.  

4) Απόσπασμα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος του 

συνεργαζόμενου μέλους ΔΕΠ που θα αναφέρει τον ορισμό του ως επιβλέποντα καθηγητή για 

τον συγκεκριμένο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό φοιτητή ή μεταδιδάκτορα. Το 

συγκεκριμένο δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί και μεταγενέστερα (μετά το πέρας της 
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προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας) στην Συντονιστική Επιτροπή 

Αξιολόγησης, αλλά όχι μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή του αντίστοιχου Εργαστηρίου στην οποία να 

βεβαιώνεται η δυνατότητα υλοποίησης της προτεινόμενης εργασίας για τις υποτροφίες 

ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων 

και μεταδιδακτόρων. Σε περίπτωση που στην προτεινόμενη εργασία προβλέπεται η 

πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού εργαστηριακών μετρήσεων ή η χρήση υπολογιστικών 

συστημάτων που ανήκουν σε Εργαστήρια εκτός από αυτό  στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος, 

τότε απαιτείται ειδική δικαιολόγηση του τρόπου αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών.  

Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (για το 

απόσπασμα της ΓΣΕΣ στις υποτροφίες επίδοσης και τις υπεύθυνες δηλώσεις στις υποτροφίες 

ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων 

και μεταδιδακτόρων, δύναται να υποβληθεί σκαναρισμένο αντίγραφο) στην αρμόδια 

Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών. 

 


