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Κανονιστικό Πλαίσιο Χορήγησης Υποτροφιών 

 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ χορηγούνται υποτροφίες οι οποίες διέπονται από το κάτωθι 

πλαίσιο. 

1.Υποτροφίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ) 

Χορηγούνται υποτροφίες κοινωνικού χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ) για την οικονομική 

ενίσχυση των ασθενέστερων φοιτητών με βάση το σύστημα μοριοδότησης για 

παροχές σίτισης και στέγασης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ( απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης  304/19/7/2012), όπως αυτή εμφανίζεται 

ως παράρτημα του παρόντος πρακτικού του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

Το ύψος των Υ.Κ.Χ  δεν μπορούν να υπερβαίνει το 50% των συνολικών διδάκτρων 

του ΠΜΣ, και ορίζεται στα 1000 Ευρώ ανά υπότροφο και αφορούν στις χρηματικές 

καταβολές του Β και Γ εξαμήνου σπουδών. 

Ο μέγιστος αριθμός Υ.Κ.Χ    ορίζεται στις 6 (έξι) με την προϋπόθεση να πληρούν τα 

κριτήρια της ανωτέρω απόφασης. 

Οι φοιτητές του ΠΜΣ υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία 

του ΠΜΣ μετά από σχετική πρόσκληση. 

Μετά από την επεξεργασία των αιτήσεων,  ο Διευθυντής του ΠΜΣ υποβάλλει τον 

Πίνακα Υ.Κ.Χ στην Γ.Σ.Ε.Σ προς έγκριση. Η γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους 

φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση. 

2.Υποτροφίες Επιβράβευσης Ερευνητικής Συνεισφοράς (Υ.Ε.Ε.Σ) 

Χορηγούνται Υποτροφίες Επιβράβευσης Ερευνητικής Συνεισφοράς (Υ.Ε.Ε.Σ) στους 

φοιτητές εκείνους που θα αριστεύσουν στην εκπόνηση της Διπλωματική τους 

Εργασίας (Δ.Ε). 

Προϋπόθεση είναι η δημοσίευση της Δ.Ε υπό μορφή ακαδημαϊκής εργασίας  σε: 



Α. Πρακτικά Διεθνούς/ Ευρωπαϊκού/ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Κριτές 

Είτε σε  

Β. Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά  με Κριτές 

Ο μέγιστος αριθμός Υ.Ε.Ε.Σ ορίζεται στις 10 (δέκα)  

Το ύψος των Υ.Ε.Ε.Σ δεν μπορούν να υπερβαίνει ποσό των  600 Ευρώ ανά υπότροφο  

Για την λήψη της Υ.Ε.Ε.Σ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέτει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μέχρι και 6  μήνες μετά από την παρουσίαση της Διπλωματικής του 

Εργασίας.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πρακτικό παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας όπου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία και ο τίτλος της Δ.Ε 

2. Βεβαίωση ή / και αντίτυπο των πρακτικών συνεδρίων ή/και του τεύχους του 

επιστημονικού περιοδικού  στα οποία θα έχει δημοσιευτεί η Διπλωματική Εργασία 

υπό μορφή ακαδημαϊκής εργασίας. 

Οι φοιτητές του ΠΜΣ υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Γραμματεία του 

ΠΜΣ. Μετά από την επεξεργασία των αιτήσεων,  ο Διευθυντής του ΠΜΣ υποβάλλει 

τον Πίνακα Υ.Ε.Ε.Σ στην Γ.Σ.Ε.Σ προς έγκριση. Η γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει 

τους φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση. 

 

3. Γενικοί  Όροι 

3.1 Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις 2 κατηγορίες υποτροφιών. Υπό αυτή τη 

έννοια κάποιος φοιτητής μπορεί να λάβει και τις δύο υποτροφίες με την προϋπόθεση 

να πληροί τα ανωτέρω κριτήρια της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά. 

3.2 Για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, διοικητικού, φοιτητικού, εκπαιδευτικού ή 

ακαδημαϊκού ζητήματος σχετικά με τις υποτροφίες., του οποίου η ρύθμιση δεν 

προβλέπεται από τα ανωτέρω,  αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε  

του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από σχετική  εισήγηση του Διευθυντή του ΜΠΣ 

 


