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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Ρέθυμνο, 24-05-2021  

Αρ. Πρωτ.: 22414 
 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

στο Τμήμα Ψυχολογίας 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 2021, 

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. 

680/10.05.2021) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της  322ης/14.4.2021 Συνέλευσης του 

Τμήματος Ψυχολογίας, 

καλεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 

σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 

1. Δικαιούχοι: μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες    

 

2. Αριθμός και ποσό  υποτροφιών: Δύο (2) υποτροφίες 3.000,00 € έκαστη  

 

3. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησή τους: Τρέχουσα βαθμολογία μαθημάτων επί το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων που έχουν κατοχυρώσει (τρέχουσα βαθμολογία X ects).   

 

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 (από το ακαδημαϊκό τους e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

postgradpsy@uoc.gr  μέχρι την Τρίτη 08/06/2021.  

 

Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται) 

β. 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. 22414/24.05.2021 
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 
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φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσει τον 
ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί. 
 

6. Διαδικασία επιλογής: 

Οι υποψηφιότητες παραπέμπονται στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ψυχολογίας 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: Μανουσάκη Χαρίκλεια, τηλ. 28310-77577/79  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Μιχαήλ Παυλίδης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης 
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