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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

Γενικοί όροι 

Κατά το χρονικό διάστημα της υποτροφίας η οικογένεια του μαθητή δεν έχει καμία 

οικονομική υποχρέωση διδάκτρων προς της ExpertIN.  

Το κόστος εξετάσεων είναι προαιρετικό και επιβαρύνει την οικογένεια του μαθητή.  

Με το πέρας της υποτροφίας ο μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τις σπουδές 

του επί πληρωμή.  

H ExpertIN διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία του μαθητή εφόσον στην 

πορεία των μαθημάτων ο μαθητής δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη ή έχει ξεπεράσει το 

σύνολο των απουσιών που προβλέπεται για την υποτροφία του.  

Η ExpertIN έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει σε Μ.Μ.Ε. και στο διαδίκτυο το 

ονοματεπώνυμο και την επίδοση του μαθητή όταν αυτή είναι εξαιρετικά υψηλή.  

Το κόστος ενεργοποίησης υποτροφίας (20€) καταβάλλεται πριν την έναρξη των 

μαθημάτων και επιβαρύνει μόνο τους μαθητές της 2ης και της 3ης υποτροφίας. Μαθητές οι 

οποίοι κάνουν και 2ο αντικείμενο Πληροφορικής παράλληλα με το αντικείμενο της 2ης η 

της 3ης υποτροφίας τους, απαλλάσσονται από το κόστος ενεργοποίησης υποτροφίας.  

Χρονική περίοδος ενεργοποίησης υποτροφίας 

Από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των βαθμολογιών του σχολείου έως και τις 

14 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς για τις πρώτες υποτροφίες. 

Από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των βαθμολογιών του σχολείου έως και τις 

30 Αυγούστου για τις δεύτερες και τρίτες υποτροφίες. 

 

Διαδικασία ενεργοποίησης υποτροφίας 

Για την ενεργοποίηση και τριών υποτροφιών είναι απαραίτητα 

 Η συμπλήρωση του εντύπου ενεργοποίησης υποτροφίας από τον δικαιούχο. 

 Η παρουσία ενός κηδεμόνα. 

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας η Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας του 

δικαιούχου. 

 Φωτοτυπία του ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ από το σχολείο 

 

 

 



 
 

   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Αντικείμενο Υποτροφία Διάρκεια Δικαιούχοι 

PowerPoint 1η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Τρείς μήνες 

Όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων του 

Γυμνασίου και της πρώτης τάξης του 
Λυκείου με μέσο όρο βαθμολογίας 
μεγαλύτερου του 18 οι οποίοι δεν έχουν 

πιστοποιηθεί σε καμία ενότητα βασικού 
επιπέδου Πληροφορικής κατά το 
παρελθόν. 

Windows 
Μόνο για την σχολική 

χρονιά 2016-2017 
 

PowerPoint 
Expert Level 

Για την σχολική χρονιά 

2017-2018 

2η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Δύο μήνες 

Οι μαθητές της δευτέρας Γυμνασίου, της 
τρίτης Γυμνασίου της  πρώτης τάξης του 

Λυκείου και της δευτέρας τάξης του 
Λυκείου,  με μέσο όρο βαθμολογίας 
μεγαλύτερου του 18 που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων  του 
ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin 

Οπτικός 
Προγραμματισμός 

 

Τυφλό Σύστημα 
 

PowerPoint 

Expert Level 
Μόνο για την σχολική 

χρονιά 2016-2017 

3η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Δύο μήνες 

Οι μαθητές της της τρίτης γυμνασίου, της 
πρώτης τάξης του Λυκείου και της 
δευτέρας τάξης του Λυκείου,  με μέσο όρο 

βαθμολογίας μεγαλύτερου του 18 που 
πληρούν τις προϋποθέσεις των 
προαπαιτούμενων  του ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin. 

 

ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Σε περίπτωση που ο αριστούχος μαθητής έχει πιστοποιηθεί μερικώς ή ολικώς σε Βασική 

Πιστοποίηση Πληροφορικής η Πιστοποίηση Προχωρημένου επιπέδου Πληροφορικής τον 
παραπέμπουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του Κανονισμού Υποτροφιών 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin 

1. Οι δικαιούχοι της δεύτερης υποτροφίας θα πρέπει να έχουν μέσο όρο 

αξιολόγησης, πιστοποιημένης ή μη, μεγαλύτερο του 79%. 

2. Οι δικαιούχοι της δεύτερης ή της τρίτης  υποτροφίας θα πρέπει να έχουν 

επιδείξει κατά την προηγούμενή τους υποτροφία διαγωγή κοσμιότατη. 

3. Οι δικαιούχοι της δεύτερης ή της τρίτης  υποτροφίας δεν θα πρέπει να 

έχουν διακόψει την προηγούμενή τους υποτροφία χωρίς έγγραφη 

ενημέρωση προς την ExpertIN. 

4. Οι δικαιούχοι της δεύτερης ή της τρίτης υποτροφίας δεν θα πρέπει να 

έχουν καμία οικονομική οφειλή προς την ExpertIN. 

5. Οι δικαιούχοι της δεύτερης υποτροφίας, δεν θα πρέπει έχουν 

πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης υποτροφίας δύο 

συνεχόμενες απουσίες ή συνολικά περισσότερες από δύο.  

6. Οι δικαιούχοι της τρίτης υποτροφίας, δεν θα πρέπει έχουν 

πραγματοποιήσει κατά διάρκεια της δεύτερης υποτροφίας συνολικά 

περισσότερες από μία απουσίες.  


