
 
 
 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Τηλ. 2810-394620 & 2810-394860 
FAX: 2810-394569 
E-mail: secrupgr@med.uoc.gr 

Ηράκλειο 31/8/2016  
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ 
 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) και μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) του Τμήματος Ιατρικής που 
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τις υποτροφίες «Μαρίας Μ. Μανασάκη» για το ακαδ. έτος 
2015-2016 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α79/29-8-2016 προκήρυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής καθημερινά 11-1 έως και την Παρασκευή 14/10/ 2016.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ΜΦ και ΥΔ στη διαδικασία επιλογής  είναι να έχουν 
τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο

 

 το διάστημα που καλύπτει η υποτροφία (1/10/2015-30/9/2016) και 
για τους ΥΔ που βρίσκονται πέραν του πρώτου έτους, να έχουν καταθέσει στη γραμματεία τις ετήσιες 
εκθέσεις προόδου που προβλέπει ο νόμος.  

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση για τη χορήγηση της Υποτροφίας (σύμφωνα με πρότυπο που διαθέτει η γραμματεία) 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η 

ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. 
3. Φωτοαντίγραφα πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» και αναλυτικής βαθμολογίας 
4. Φωτοαντίγραφα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας (αν υπάρχουν) 
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό 

διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει 
λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας (σύμφωνα με πρότυπο που διαθέτει η γραμματεία) 

7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (σύμφωνα με πρότυπο που διαθέτει η γραμματεία) 
8. 2 συστατικές επιστολές σφραγισμένες   
9. Φωτοαντίγραφα Βραβεύσεων – Διακρίσεων (αν υπάρχουν) 
 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
Παρατηρήσεις 

Η υπηρεσία μας μπορεί να το αναζητήσει αυτεπάγγελτα εφόσον οι υποψήφιοι συμπληρώσουν σχετικό 
έντυπο στη γραμματεία μεταπτυχιακών, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φροντίσουν να το 
αναζητήσουν από τα ΚΕΠ. 
 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν με e-mail εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:  

1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση: secrupgr@med.uoc.gr 
2. να γίνει μέχρι και την 14/10/2016 που λήγει η προθεσμία 
3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης  
4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη  

 

Φωτοαντίγραφα Βραβεύσεων – Διακρίσεων 
Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν κατά περίπτωση: 

Βραβεύσεις-διακρίσεις σχετικές με την προπτυχιακή και/ή μεταπτυχιακή τους εργασία 
Οι ΜΦ 

Βραβεύσεις-διακρίσεις σχετικές με τη μεταπτυχιακή τους εργασία και/ή τη διδακτορική τους διατριβή 
Οι ΥΔ στο πρώτο έτος : 

Βραβεύσεις-διακρίσεις σχετικές με τη διδακτορική τους διατριβή. 
Οι ΥΔ από το δεύτερο έτος και πάνω: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
UNIVERSITY OF CRETE 

 
Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
FACULTY OF MEDICINE 

 
P.O Box 2208, Heraklion, Crete, Greece 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί ΚΑΙ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών ΚΑΙ Ηλεκτρονικά 

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

Προσκομίστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής καθημερινά  
11-1  έως και την Παρασκευή 14/10/ 2016: 

Στείλτε με ένα (1) e-mail μέχρι και την 
Παρασκευή 14/10/ 2016 τα σαρωμένα 
έγγραφα σε αρχεία pdf εκτός από τις 
συστατικές επιστολές  στη διεύθυνση: 
secrupgr@med.uoc.gr. Το σύντομο 
βιογραφικό θα πρέπει να είναι σε αρχείο 
κειμένου (π.χ. WORD). Για την ονομασία 
των αρχείων ακολουθείστε το εξής πρότυπο 
σε λατινικούς χαρακτήρες: 
 
1_AIT_EPONYMO 
2_ID_EPONYMO 
3a_BSc_ EPONYMO 
3b_BSc_ EPONYMO 
4a_MSc_ EPONYMO 
4b_ MSc_ EPONYMO 
5_CR_EPONYMO 
6_YD_ EPONYMO  
7_CV_ EPONYMO (αρχείο κειμένου) 
9_AWARDS_ EPONYMO  

1. 
2. 
3a. 
3b. 
 
4a. 
 
4b. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
 

Αίτηση  
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
Φωτοαντίγραφο πτυχίου Βασικού Τίτλου Σπουδών 
Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας Βασικού 
Τίτλου Σπουδών 
Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
(αν υπάρχει) 
Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει) 
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (εκτός εάν το 
αναζητήσει η υπηρεσία μας) 
Υπεύθυνη Δήλωση  
Βιογραφικό Σημείωμα  
2 συστατικές επιστολές σφραγισμένες  (εκτός εάν 
σταλούν με e-mail από τους συντάκτες) 
Φωτοαντίγραφα Βραβεύσεων – Διακρίσεων 

 

 
Προσοχή:  

Η αποστολή όλων των αρχείων θα πρέπει να γίνει σε ένα e-mail

 

. Σε περίπτωση λάθους σε κάποιο 
αρχείο καλύτερα να ξαναστείλετε όλα τα αρχεία ξανά. 

Τα αρχεία που θα σταλούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αντιστοιχούν απολύτως

 

 με τα έγγραφα που θα 
καταθέσετε στη γραμματεία.  

Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι πάνω από 1 σελίδα (όπως π.χ. η αναλυτική βαθμολογία) στείλτε όλες 
τις σελίδες σε ένα pdf, όχι χωριστό pdf για κάθε σελίδα. 
 
Ειδικά για το 1 και το 6 πρώτα υπογράφετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση και μετά

 

 τα 
σαρώνετε. 

Αν έχετε πρόβλημα στη σάρωση των εγγράφων και την μετατροπή τους σε pdf, η γραμματεία μας 
μπορεί να σας βοηθήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρετε τον φάκελο της αίτησή σας  εγκαίρως και 
όχι τις τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. 
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