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γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του οποίου/της οποίας προκύπτει ο προβλεπόµενος ανωτέρω
τόπος καταγωγ ής του υποψηφίου, ώστε να τεκµαίρεται η διαδοχή των γενεών.
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από δήµο
Απόσπασµα ποινικού µητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη ∆ιεύθυνση Ακαδηµαϊκών
Θεµάτων)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε
ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλαδή για τις παρούσες και για το ίδιο
επίπεδο σπουδών: προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή
δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει

απονεµηθεί προηγουµένως.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η επιλογ ή των υποτρόφων θα γ ίνει µε τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω. Μεταξύ περισσότερων
υποψηφίων, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται τα κριτή ρια επιλογ ής που αναφέρονται
ανωτέρω, τελείται δηµόσια κλήρωση (άρθρο 33 παρ. 6 του Κ.∆. 18/23-8-1941). ∆ιευκρινίζεται ότι
οι υποψ ήφιοι στο πρόσωπο των οποίων πληρούται απευθείας η Σφακιανή καταγωγ ή

προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων, των οποίων ο προβλεπόµενος ανωτέρω τόπος
καταγωγής Θεµελιώνεται στο πρόσωπο του γονέα τους, οι δε τελευταίοι προηγούνται των
υποψηφίων, των οποίων ο τόπος καταγωγής θεµελιώνεται στο πρόσωπο του παππού ή της

γιαγιάς τους.
Η απόφαση επιλογ ής των υποτρόφων Θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης
Ακαδηµαϊκών Θεµάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.tuc.l r. 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 επιλογ ής (άρθρο
33 του Κ.∆. 18/23-8-1941). Η τελική απόφαση επιλογ ής των υποτρόφων εναπόκειται στην
αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
ποω ΥποτΡοmιΑε
Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 4.000 ευρώ. Από 1/9/2017 έως 30/06/2018
δηλ. 10 µήνες χ 400 = 4.000. Εκτ
ός τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018.
∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει µείωση των

ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του
υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, οι υπότροφοι υποχρεούνται να
επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει µέχρι τότε.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης και στους πίνακες
ανακοινώσεων (∆/νσης Ακαδ/κών Θεµάτων, ∆/νσης Οικ/νών Υπηρεσιών και Γραµµατείες Σχολών),
να σταλεί στο ΚΕΠ ∆ήµου Χανίων, στο ∆ήµο Σφακίων, προκειµένου να τοιχοκολληθεί και να
δηµοσιευθεί στον Τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κ Κοκονά
Ελένη, Τµήµα Σπουδών της4σης Ακαδ/κών Θεµάτων (τηλ.28210-37322).
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