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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ» 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας εις μνήμην «Αριστείδη 

Μπακλατζή» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η υποτροφία αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές 

του Ιδρύματος που κατάγονται από τον πρώην Δήμο Καμπανού της Επαρχίας Σελίνου του Νομού 

Χανίων και ειδικότερα από τα χωριά Μονή, Σούγια, Λειβαδάς, Κουστογέρακο, Ροδοβάνι. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

1. να κατάγονται από ένα εκ των χωριών Μονή, Σούγια, Λειβαδά, Κουστογέρακο, Ροδοβάνι 

Η καταγωγή για τον ίδιο τον υποψήφιο ή κάποιο γονέα ή κάποιο πρόγονο αποδεικνύεται με 

βεβαίωση του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, όπου περιλαμβάνονται τα χωριά Μονή, Σούγια, 

Λειβαδάς, Κουστογέρακο, Ροδοβάνι του πρώην Δήμου Καμπανού της Επαρχίας Σελίνου του 

Νομού Χανίων. 

2. να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης 

Ο υποψήφιος θα πρέπει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να είναι εγγεγραμμένος σε 

πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και να είναι ενεργός 

φοιτητής. Επίσης, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί τα κανονικά έτη φοίτησης (5 

έτη) και να μην είναι ήδη πτυχιούχος ή διπλωματούχος άλλου Ελληνικού ΑΕΙ ή 

αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.  

3. να έχουν ακαδημαϊκή επιτυχία σε ποσοστό τουλάχιστον 85% των μαθημάτων  

Η επιτυχία αναφέρεται στο ποσοστό των επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επί του συνόλου των μαθημάτων του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών της Σχολής τους για το αντίστοιχο έτος σπουδών. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ΔΑΘ) αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή από την ιδρυματική email 

διεύθυνση του ίδιου του υποψηφίου (της μορφής xxxx@isc.tuc.gr) στην email διεύθυνση 

tspoudon@isc.tuc.gr έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. Όλες οι αιτήσεις θα επιβεβαιωθούν για την 

επιτυχή παραλαβή τους με γνωστοποίηση του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις θα 
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πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ημερομηνία έκδοσης εντός του 

διαστήματος υποβολής των αιτήσεων, απαραίτητα σε πρωτότυπα ψηφιακά αρχεία pdf (όχι 

σκαναρισμένα έντυπα, πλην της ταυτότητας ή της βεβαίωσης του Δήμου Καντάνου-Σελίνου): 

 

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

Το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου πρέπει να είναι ευανάγνωστο και 

να περιλαμβάνει και τις δύο όψεις. 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  

Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου πρέπει να έχει εκδοθεί 

ηλεκτρονικά από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να έχει εκδοθεί  

ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr. 

4. Βεβαίωση του Δήμου Καντάνου-Σελίνου για την καταγωγή 

Η βεβαίωση του Δήμου Καντάνου-Σελίνου θα πρέπει να αποδεικνύει την καταγωγή για τον 

ίδιο τον υποψήφιο ή κάποιο γονέα ή κάποιο πρόγονο από ένα από τα χωριά Μονή, Σούγια, 

Λειβαδάς, Κουστογέρακο, Ροδοβάνι του πρώην Δήμου Καμπανού.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr 

(κωδικός: YPDIL). Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει ότι:  

(α) έλκω την καταγωγή μου από ένα από τα χωριά Μονή, Σούγια, Λειβαδάς, Κουστογέρακο ή 

Ροδοβάνι του πρώην Δήμου Καμπανού της Επαρχίας Σελίνου του Νομού Χανίων. 

(β) δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που 

είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης της υποτροφίας. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με βάση τις 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και αφού ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις από το Τμήμα Σπουδών. 

Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την υποτροφία 

λαμβάνει ο υποψήφιος με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας των επιτυχώς ολοκληρωμένων 

μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επί του συνόλου των μαθημάτων του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών της Σχολής του για το αντίστοιχο έτος σπουδών. Στην περίπτωση 

ισοβαθμίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση. 

 

Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης αναρτάται 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.tuc.gr, ενώ οι υποψήφιοι ενημερώνονται και προσωπικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής 

και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. 

 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (352,16€). 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο 

υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης των προσωπικών 

στοιχείων του, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και στη νόμιμη 

επεξεργασία για τους σκοπούς και τη χορήγηση της υποτροφίας, δεσμευόμενο ότι δεν θα 

διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτους, εκτός και εάν η διαβίβαση είναι 

αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137). 

  

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης 

www.tuc.gr και στους διαδικτυακούς πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών του Ιδρύματος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Σπουδών 

της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (email: tspoudon@isc.tuc.gr τηλέφωνα: 2821037322, 

2821037416, 2821037271). 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών 

 

 

 

 

Ελένη Κοκονά 
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