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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ και ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΓΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που συνεδρίασε την 25-10-2017 

συζήτησε οικονομικά θέματα του ΠΜΣ και αποφάσισε τα παρακάτω: 

 

Επειδή ο νέος νόμος Ν. 4485/2017 που δημοσιεύθηκε την 4-8-2017 και αναφέρεται στα μεταπτυχιακά 

προγράμματα απαιτεί πολύμηνες μεταβατικές διαδικασίες για την επανίδρυση όλων των υφισταμένων 

ΠΜΣ που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο 2018 και για να υπάρχει ομαλή μετάβαση 

στον νέο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα διέπει και τις νέες απαιτήσεις του ΠΜΣ από το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αποφάσισε να αναβληθεί η εφαρμογή της απόφασης για αύξηση 

των τελών εγγραφής για τους εισαχθέντες στο ΠΜΣ της Σχολής τον Σεπτέμβριο 2017 και να μετατεθεί 

η εφαρμογή της από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μόνο για όσους εισαχθούν στο ΠΜΣ 

από τον Σεπτέμβριο 2018 και μετά. 

 

Ως εκ τούτου, και για τους νεοεισαχθέντες τον Σεπτέμβριο 2017 μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ΠΜΣ 

και ευρισκόμενους τώρα στο Α΄εξάμηνο σπουδών τους το τέλος εγγραφής θα εξακολουθήσει να είναι 

στο ίδιο ύψος με αυτό που υπήρχε από το 2014 και θα διατηρηθεί το ίδιο και για τα 2 ακαδημαικά 

έτη (2017-2018 και  2018-2019) των σπουδών τους και για οποιαδήποτε παράταση πέραν αυτών. 

 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω η ΓΣ της Σχολής αποφάσισε επίσης ότι θα διατηρηθεί ο θεσμός των 

υποτροφιών πλήρους (100%) απαλλαγής από τα τέλη εγγραφής λόγω οικονομικών κριτηρίων και 

αριστείας όπως ακριβώς ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή έτσι ώστε ο συνολικός 

προϋπολογισμός για τις υποτροφίες να καλύπτει τα απαιτούμενα του ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, δηλαδή 

το συνολικό κόστος των υποτροφιών μπορεί να φθάσει μέχρι το 1/6 του πραγματικών συνολικών εσόδων για 

30 θεωρητικό δυναμικό ενεργών φοιτητών ανά ακαδημαικό έτος.  
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Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα εσόδων του ΠΜΣ, για τους εισαχθέντες το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ο συνολικός αριθμός υποτροφιών (με οικονομικά κριτήρια και αριστείας) 

πρέπει να είναι (1/6) Χ (30 φοιτητές θεωρητικό δυναμικό) Χ (26 πραγματικά ενεργοί φοιτητές / 30 

φοιτητές θεωρητικό δυναμικό)  =  4.33 υποτροφίες, που με προσαρμογή στον ανώτερο ακέραιο 

αντιστοιχεί περίπου σε πέντε (5) συνολικά ετήσιες υποτροφίες (= 4 υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια 

και 1 υποτροφία αριστείας), ενώ για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ο συνολικός αριθμός 

υποτροφιών (με οικονομικά κριτήρια και αριστείας)  πρέπει να είναι (1/6) Χ (30 φοιτητές θεωρητικό 

δυναμικό) Χ (15 πραγματικά ενεργοί φοιτητές / 30 φοιτητές θεωρητικό δυναμικό) = 2.5 υποτροφίες, που 

με προσαρμογή στον ανώτερο ακέραιο αντιστοιχεί περίπου σε τρείς (3) συνολικά ετήσιες υποτροφίες (= 2 

υποτροφίες με oικονομικά κριτήρια και 1 υποτροφία αριστείας).  

 

Ως εκ των παραπάνω:  

 
1) Υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια με 100% απαλλαγή από την καταβολή του τέλους 

εγγραφής και ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
 

Α) Για τους εισαχθέντες το 2017-2018 και ευρισκόμενους στο Α’ εξάμηνο των σπουδών τους ο αριθμός των 

υποτροφιών 100% απαλλαγής του τέλους εγγραφής με οικονομικά κριτήρια για όλο το ακαδημαικό έτος 2017-

2018 είναι (4) τέσσερεις. 

 

Β) Για τους εισαχθέντες το 2016-2017 και ευρισκόμενους στο Γ’ εξάμηνο των σπουδών τους ο αριθμός των 

υποτροφιών 100% απαλλαγής του τέλους εγγραφής με οικονομικά κριτήρια για όλο το ακαδημαικό έτος 2017-

2018 είναι (2) δύο . 

 

Προσοχή: Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι υποτροφίες 100% απαλλαγής του τέλους εγγραφής 

με οικονομικά κριτήρια θα εφαρμοσθούν ανάλογα μόνο όμως για αυτούς που εισήχθηκαν το 2017-2018 γιατί 

για αυτούς που εισήχθηκαν το 2016-2017 δεν θα υφίστανται υποτροφίες για το 2018-2019 αφού θα έχουν 

ξεπεράσει τα (2) κανονικά έτη σπουδών τους. 

 

 

2) Υποτροφίες αριστείας με 100% απαλλαγή από την καταβολή του τέλους εγγραφής και ισχύ για 

το ακαδημαικό έτος 2017-2018. 
 

Α) Για τους εισαχθέντες το 2017-2018 και ευρισκόμενους στο Α’ εξάμηνο των σπουδών τους: οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές που είχαν τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης στην επιλογή των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ απαλλάσσονται μετά από 

απόφαση της ΓΣ από την καταβολή του τέλους εγγραφής του Α εξαμήνου των σπουδών τους.  

 

Β) Για τους εισαχθέντες το 2016-2017  και ευρισκόμενους στο Γ’ εξάμηνο των σπουδών τους : ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα και τα 

θεματικά εργαστήρια του Α’ και Β’ εξαμήνου του ΠΜΣ απαλλάσσεται μετά από απόφαση της ΓΣ κατά 100% 

για την καταβολή του τέλους εγγραφής για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δηλαδή το Γ’ και Δ’ εξάμηνο 

των σπουδών του (1 υποτροφία). 

 

 

 

3)  Τρόπος πληρωμής τέλους εγγραφής 

 

Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας ALPHA BANK με τα 

παρακάτω στοιχεία:  



 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 

Δικαιούχος: 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Πολυτεχνειούπολη Χανίων, Κουνουπιδιανά  

73 100 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ALPHA BANK  

Κατάστημα Χάληδων 106  

Χάληδων 106  

73 132 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Αριθμός Λογαριασμού: 

660-00-2001-001960  
International Bank Account Number (IBAN): 

GR5201406600660002001001960 
 

Στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να 

κατατίθεται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ευκρινή φωτοτυπία του αποδεικτικού εγγράφου 

πληρωμής των δόσεων του τέλους εγγραφής.  Στην απόδειξη πληρωμής της τράπεζας να αναγράφεται 

οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και ο κωδικός έργου: 81235 που 

αντιστοιχεί στον κωδικό του έργου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΚ .  

 

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες με κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα διαρκέσει από Δευτέρα 

06/11/2017 έως Δευτέρα 13/11/2017. 
 

 

4) Δικαιολογητικά για τα οικονομικά κριτήρια απόκτησης υποτροφίας. 

 

Για τα οικονομικά κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία ειδικά για 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει 

να τα υποβάλλουν στην Γραμματεία της Σχολής:  

 

 Πρόσφατο (2017) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό 

ή/και ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) του ενδιαφερομένου φοιτητή για το 

οικονομικό έτος που θα εξετασθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (π.χ. για τις αιτήσεις 

που θα εξετασθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το εκκαθαριστικό σημείωμα θα 

πρέπει να είναι για τα εισοδήματα του 2016). 

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου στην οποία να δηλώνει: α) την 

μόνιμη κατοικία (επισυνάπτεται έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών 

οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του), β) αν 

ο αδελφός/ή είναι προπτυχιακός φοιτητής, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, γ) αν λαμβάνει επιδότηση ανεργίας, από το 

υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα μητρώα 



του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, όταν ο ίδιος, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η 

σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, δ) αν είναι πολύτεκνος. 

 

 

5) Άλλες οικονομικές διευκολύνσεις 

 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επίσης παρέχονται - όχι όμως παράλληλες - από 

άλλους φορείς όπως π.χ. ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά προγράμματα, άλλα 

Ιδρύματα κλπ. Ενημέρωση σχετικά με τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών θα παρέχεται 

από το Γραφείο διαμεσολάβησης του Π.Κ. 

 Τραπεζικά δάνεια για μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και πάσο. 

 

Λεπτομέρειες για τις προθεσμίες καταβολής του τέλους εγγραφής θα δοθούν στις επόμενες 

ημέρες με νεώτερη ανακοίνωση της Γραμματείας με τα αποτελέσματα των δικαιούχων των 

υποτροφιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ  κ. Κατερίνα Μάλλη, τηλ: 28210-37111, email: amalli@isc.tuc.gr ). 

 

 

 

Από την Γραμματεία 
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