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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Ρέθυμνο, 31/05/2022  

Αρ. Πρωτ.: 21670 
 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας 

υπόψη: 

α. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 5550/17.12.2020, αρ. αποφ. 14436), και ειδικότερα το 

Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών» 

β. τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2022, 

στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση 54.000,00 € για υποτροφίες στα Τμήματα 

του Ρεθύμνου, 

γ. την έγκριση έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών (Συν. 

717/23.05.2022) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της 13.4.2022 Συνέλευσης του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

καλεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για 

Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 

1. Δικαιούχοι: μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες 

 

2. Αριθμός και ποσό υποτροφιών: Μία (1) υποτροφία 2.400 € στον/στην δικαιούχο 

μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και μία (1) υποτροφία 3.600 € στον/στην δικαιούχο υποψήφιο/α 

διδάκτορα 

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί υποψήφιος/α για μια από τις δυο βαθμίδες ή αν από τους/τις 

υποψήφιους/ες σε μία βαθμίδα κανείς δεν κριθεί επαρκής, το ποσό μεταφέρεται και απονέμεται 

στην άλλη βαθμίδα και καταμερίζεται δια δύο (50%+50%) σε δύο υποψηφίους/ες, εφόσον 

υπάρχουν κατάλληλες υποψηφιότητες. 

3. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησή τους:  

Τα κριτήρια επιλογής για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι τα εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

Βαθμός πτυχίου 20% Βαθμός πτυχίου 15% 

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών 

45% Βαθμός εισαγωγής στο ΠΜΣ 30% 

Συναφείς ακαδημαϊκές 

δημοσιεύσεις  

10%  Μ.Ο. βαθμολογίας σεμιναρίων 

ΠΜΣ 

30% 

Συμμετοχή με ανακοίνωση σε 

συναφή επιστημονικά 

συνέδρια 

10% Αριθμός ολοκληρωθέντων 

σεμιναρίων ΠΜΣ 

10% 

Πιστοποιημένη γνώση ξένων 

γλωσσών 

10% Πιστοποιημένη γνώση ξένων 

γλωσσών 

10% 
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Βραβεία, διακρίσεις, λοιπές 

επιστημονικές δραστηριότητες 

(ενδεικτικές δραστηριότητες: 

συμμετοχή σε ανασκαφές, σε 

ταξινόμηση αρχείων, σε 

προγράμματα πρακτικής 

άσκησης) 

5% Βραβεία, διακρίσεις, λοιπές 

επιστημονικές δραστηριότητες 

(ενδεικτικές δραστηριότητες: 

συμμετοχή σε ανασκαφές, σε 

ταξινόμηση αρχείων, σε 

προγράμματα πρακτικής 

άσκησης) 

5% 

 

Προϋπόθεση για να λάβει ένας φοιτητής/τρια την υποτροφία είναι να συγκεντρώσει τελική 

βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με το 60% του συνόλου της βαθμολογίας (ή 6/10) στα παραπάνω 

ακαδημαϊκά κριτήρια. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα (επιλέγεται ο υποψήφιος/α με το 

χαμηλότερο οικογενειακό ή προσωπικό εισόδημα). 

Χρήση συντελεστών βαρύτητας: 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια, Δημοσιεύσεις, από 2,5% η καθεμία, μέχρι μέγιστο αριθμό 

τεσσάρων (4) ανά κατηγορία. 

Βραβεία, διακρίσεις, λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες: από 2,5% η καθεμία, μέχρι μέγιστο 

αριθμό δύο (2). 

Ξένες γλώσσες: 6% για μία ξένη γλώσσα και από 2% για κάθε επιπλέον ξένη γλώσσα μέχρι 

μέγιστο αριθμό τριών. 

Ολοκληρωθέντα σεμινάρια ΠΜΣ: από 2,5% το καθένα μέχρι τον μέγιστο αριθμό των τεσσάρων 

(4). 

 

4. Προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιότητας: 

Για την χορήγηση υποτροφίας οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
α. Να μην κατέχουν κατά την έναρξη της υποτροφίας έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου 

στο Δημόσιο, 

β. Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία κατά το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας του ΕΛΚΕ, 

γ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω 

δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσουν τον ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί. 

 

5. Υποβολή Υποψηφιότητας: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr με θέμα Υποτροφίες 

ΕΛΚΕ 2022-2023 μέχρι την Τρίτη 14/06/2022.  

 

Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται) 

β. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας 

γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
δ. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα λοιπά προσόντα 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία ο υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων με Αρ. Πρωτ. 21670/31.05.2022 
και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, ότι δεν κατέχει κατά την έναρξη της υποτροφίας 
έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου στο Δημόσιο, ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία κατά 
το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας του ΕΛΚΕ και ότι σε περίπτωση διακοπής της 
φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσει τον 
ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί. 
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6. Διαδικασία επιλογής: 

Οι υποψηφιότητες παραπέμπονται στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η 

οποία διαμορφώνει αιτιολογημένη λίστα κατάταξης των υποψηφίων. 

Η απόφαση της Συνέλευσης αποστέλλεται ως εισήγηση στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία είναι 

το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο για την έγκριση χορήγησης των υποτροφιών. 

 

Πληροφορίες: Κρητικάκη Σταυρούλα, τηλ. 28310-77336 

                

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Μιχαήλ Παυλίδης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

 

 


