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                ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

Δεληίο Τύποσ 

 

Σποσδάζω με Υποηροθία ζηην Κρήηη  

ζηα Τμήμαηα ηοσ Ελληνικού Μεζογειακού Πανεπιζηημίοσ 

 

 

 
Οη επηηπρόληεο ζηηο Παλειιαδηθέο Εμεηάζεηο ηνπ 2021 πξσηνεηείο θνηηεηέο1 ζηα 

Σκήκαηα ηνπ Ειιεληθνύ Μεζνγεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΕΛΜΕΠΑ) ησλ νπνίσλ ηα κόξηα 

εηζαγσγήο ζηηο Παλειιαδηθέο Εμεηάζεηο μεπεξλνύλ ηα 10.000 κπνξνύλ λα ιάβνπλ 

ανηαποδοηική σποηροθία θαη λα ζπνπδάζνπλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ 

ηνπο κε κνλαδηθό θξηηήξην επηινγήο ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Εμεηάζεηο, 

ρσξίο θαλέλα άιιν θξηηήξην ι.ρ. νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εληνπηόηεηα θ.η.ι.   

 

Η θάζε ππνηξνθία ζα είλαη ύςνπο 2.500 € ην έηνο κε δπλαηόηεηα ηεηραεηούς 

διάρκειας2 θαη πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηνπ πνζνύ θαη ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ θόζηνπο 

ζίηηζεο ζηα θνηηεηηθά εζηηαηόξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

                                                
1
 Αθνξά ηελ θαηεγνξία ΓΕΛ 90%. 

 
2
 Οη ππνηξνθίεο ζα είλαη ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζα ηνπο απνδίδνληαη θάζε ρξφλν, αθνχ φκσο νη αλάδνρνη 

θνηηεηέο θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
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Η επηινγή ησλ ππνηξόθσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο εηζαγσγήο ησλ 

επηηπρόλησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ γηα ην 2021 ζε θάζε Σκήκα ηνπ ΕΛΜΕΠΑ, από ηα 

κόξηα εηζαγσγήο πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Εμεηάζεηο. Ο αξηζκόο ησλ 

ππνηξνθηώλ αλά Σκήκα ηνπ ΕΛΜΕΠΑ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

Σκήκα Δηνηθεηηθήο Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, νη 10 πξώηνη επηηπρόληεο πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ζα ιάβνπλ  ππνηξνθίεο, ην ίδην αθξηβώο ζα ζπκβεί θαη ζηα Σκήκαηα  

Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο. 

 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ησλ 40 ππνηξνθηώλ ζηα 11 Σκήκαηα ηνπ ΕΛΜΕΠΑ. 

Τμήμα ΕΛΜΕΠΑ Αριθμός 
Υποηροθιών 

Σκήκα Δηνηθεηηθήο Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο  (Άγηνο 
Νηθόιανο) 

10 

Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ (Υαληά) 10 

Σκήκα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο (Ρέζπκλν) 10 

Σκήκα Επηζηεκώλ Δηαηξνθήο θαη Δηαηηνινγίαο  (εηεία) 3 

Σκήκα Γεσπνλίαο (Ηξάθιεην) 1 

Σκήκα Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζκνύ 

(Ηξάθιεην) 

1 

Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ 
Τπνινγηζηώλ (Ηξάθιεην) 

1 

Σκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο (Ηξάθιεην) 1 

Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Ηξάθιεην) 1 

Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ (Ηξάθιεην) 1 

Σκήκα Ννζειεπηηθήο (Ηξάθιεην) 1 

 

                                                                                                                                                            
i. Έρνπλ βαζκνινγεζεί επηηπρψο ζε καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ 50 δηδαθηηθέο 
κνλάδεο (ECTS) κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ Σεπηεκβξίνπ εθάζηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο κεηά ην έηνο εηζαγσγήο. 
ii. Η κέζε βαζκνινγία ηνπο ζηα καζήκαηα ηνπ πξνεγνχκελν έηνπο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 7. 
 

Οη ππνηξνθίεο είλαη αληαπνδνηηθέο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ κεληαία απνδεκίσζε πνπ αθνξά ζε 10 ψξεο αλά 
εβδνκάδα επηθνπξίαο ζην Τκήκα κε κηθηφ θφζηνο 250€ /κήλα ή 2.500€ εηεζίσο θαη ζα απνδίδεηαη γηα 
πεξίνδν 10 κελψλ (αθαδεκατθφ έηνο). Επηπιένλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζίηηζεο 
(πξσηλφ, γεχκα, δείπλν) ζηα θνηηεηηθά εζηηαηφξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
 
Οη ππνηξνθίεο απηέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ άιιεο ππνηξνθίεο ησλ θνηηεηψλ ή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε 
δξάζεηο θνηηεηηθήο κέξηκλαο φπσο δηακνλή ζε εζηίεο ή δσξεάλ ζίηηζε θ.ν.θ. 

https://www.hmu.gr/mst
https://www.hmu.gr/ee
https://www.hmu.gr/mta
https://www.hmu.gr/nds
https://www.hmu.gr/agro/
https://www.hmu.gr/bat
https://www.hmu.gr/ece
https://www.hmu.gr/ece
https://www.hmu.gr/sw
https://www.hmu.gr/accfin/
https://www.hmu.gr/mech
https://www.hmu.gr/nurs

