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ΙΙΙ ΔΔΔ ΡΡΡ ΥΥΥ ΜΜΜ ΑΑΑ    ΛΛΛ ΟΟΟ ΧΧΧ ΑΑΑ ΓΓΓ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΦΦΦ ΑΑΑ ΝΝΝ ΟΟΟ ΥΥΥ ΡΡΡ ΑΑΑ ΚΚΚ ΗΗΗ    
 

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Υποτροφιών 

Αποκλειστικά για υποψηφίους της Χάλκης 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΟΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία συνίσταται στην παροχή χρηματικού ποσού. 

Κάθε χρόνο θα χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν ΜΙΑ 

προπτυχιακή υποτροφία, με επιλογή .Η υποτροφία δίνεται μόνο σε 

αποφοίτους  μαθητές, της Γ’ τάξης Λυκείου του: Γυμνασίου – Λυκειακές 

τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στις 

πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους για το οποίο προκηρύσσονται 

οι υποτροφίες.  

Εκτός από την εγκριθείσα υποτροφία και  για όλη την διάρκειά της το Ίδρυμα 

δεν καταβάλλει στους υποτρόφους έξοδα ταξιδίων, συμμετοχής σε συνέδρια 

ή αγοράς βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

Η προπτυχιακή υποτροφία   χορηγείται  μόνο  σε μαθητές οι οποίοι έχουν 

φοιτήσει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, στο «Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις 

Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης»’’.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 

 Η υποτροφίας χορηγείται αποκλειστικά σε μαθητές οι οποίοι είτε έχουν 

γεννηθεί και παραμένουν δημότες Χάλκης ή έχουν ζήσει συνεχόμενα τα 

τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια στη Χάλκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

Η επίδοση των μαθητών για την απόκτηση της υποτροφίας, κρίνεται: 

4.1. Από την βαθμολογία που πέτυχαν στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 

(ανάλογα με την κατεύθυνση ή ομάδα προσανατολισμού ή δέσμη ή όπως 

αλλιώς ονομάζεται η ομάδα των μαθημάτων στα οποία επέλεξαν να 

εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

4.2. Από τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα ο οποίος 

δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 12 (ανεξάρτητα από τυχόν συντελεστή 
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μοριοδότησης), στην κλίμακα βαθμολογίας 1-20. Ο προφορικός βαθμός στα 

παραπάνω μαθήματα, δεν προσμετράται.   

4.3. Από τη διαγωγή του μαθητή κυρίως κατά τη διάρκεια της Γ’ τάξης του 

Λυκείου, ο τρόπος  συμπεριφοράς του  οποίου απέναντι σε όλους πρέπει να 

είναι άμεμπτος . 

4.4.  Οικονομικά κριτήρια 

 Λαμβάνεται υπόψη η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα (έλλειψη 

αναγκαίων ιδίων πόρων) των υποψηφίων να αντιμετωπίσουν τις 

σκοπούμενες σπουδές.  Η οικονομική κατάσταση κάθε υποψήφιου 

εξετάζεται με βάση το τελευταίο φορολογικό έτος και προκύπτει από 

το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος αμφότερων των γονέων του 

και του ιδίου , όπως  αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα. Το 

άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ποσόν των 35.000 ευρώ. 

Το ποσόν αυτό αυξάνεται στις 40.000 ευρώ για τρίτεκνες ή πολύτεκνες 

οικογένειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   

 5.1. Η αίτηση χορήγησης προπτυχιακής υποτροφίας πρέπει απαραιτήτως να 

συνοδεύεται από βεβαίωση φοίτησης , αποδεικτικό βαθμολογίας,  

βεβαίωση διαγωγής και αποδεικτικό απόλυσης. 

Η βεβαίωση φοίτησης και το αποδεικτικό βαθμολογίας στις πανελλαδικές 

εξετάσεις παρέχονται μετά από αίτηση του υποψήφιου, από τον διευθυντή 

του Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’. Η 

σχετική βεβαίωση διαγωγής και το αποδεικτικό απόλυσης του μαθητή 

παρέχεται από το πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.  

 

5.2. Σε περίπτωση που τυχόν  οι μαθητές που συγκεντρώνουν όλα τα 

κριτήρια  είναι περισσότεροι του ενός, η υποτροφία δίνεται σε αυτόν που 

πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία (με προσέγγιση δεκαδικού) στα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.  

 

5.3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση από 10 Ιουλίου έως και 31 Ιουλίου 

κάθε χρόνου, μετά το τέλος των εξετάσεών τους σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Την περίοδο αυτή, γνωρίζοντας τη βαθμολογία τους στα γραπτά των 

πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων, μπορούν να διαπιστώσουν εάν 

δικαιούνται την υποτροφία και να εκτιμήσουν την εισαγωγή τους σε 

Δημόσια ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. 
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5.4. Από 15 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, οι υποψήφιοι επικαιροποιούν με 

δική τους ευθύνη  την αίτησή τους, αναφέροντας αναλυτικά τη σχολή, το 

τμήμα και την πόλη που πέτυχαν στις εξετάσεις.  

 

5.5. Η υποτροφία αφορά  νεοεισαχθέντα φοιτητή /τρια  σε Δημόσια ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

της Ελλάδος. Σε καμία περίπτωση  αφορά ιδιωτικές σχολές ή σχολές ή 

ιδρύματα του εξωτερικού.  

 

5.6. Σε περίπτωση που υπάρχει απόφοιτος του ιδίου ως άνω σχολείου 

προερχόμενος  από την προηγούμενη χρονιά , που επαναλαμβάνει την 

εξέτασή του στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί μεν και αυτός να υποβάλει 

αίτηση υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση όμως ότι κανένας  

τελειόφοιτος μαθητής της ίδιας χρονιάς δεν πληροί για το συγκεκριμένο έτος 

όλα τα παραπάνω κριτήρια . 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ   

 

Η υποτροφία χορηγείται για ολόκληρη την κανονική διάρκεια φοίτησης. 

Μετά  την οριστικοποίηση της χορήγησης της υποτροφίας, προϋπόθεση της 

οποίας είναι η τελική έγκρισή της από το Υπ. Οικονομικών, καλείται ο 

υπότροφος να προσκομίσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος επίσημη 

βεβαίωση εγγραφής του στο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο οποίο έχει εισαχθεί ,  αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και τον κανονισμό του προγράμματος που θα 

παρακολουθήσει από τα οποία να προκύπτει η κανονική διάρκεια σπουδών, 

οι εξεταστικές περίοδοι, ο αριθμός μαθημάτων και ποια από αυτά είναι  

υποχρεωτικά και γενικά όλες  οι υποχρεώσεις του. Μετά τον έλεγχο της 

πληρότητας των δικαιολογητικών αυτών υπογράφει ο υπότροφος την Ειδική 

Σύμβαση Υποτροφίας με το ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη ώστε  να 

ενεργοποιηθεί στην συνέχεια  η μηνιαία καταβολή της υποτροφίας . Την ίδια 

διαδικασία επαναλαμβάνει κάθε ακαδημαϊκό έτος ο υπότροφος καλούμενος 

να προσκομίσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος επίσημη βεβαίωση 

ανανέωσης εγγραφής,  το επίσημο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, προκειμένου αφού 

ελεγχθούν  να συνεχιστεί η χορήγηση  της υποτροφίας. 

 

Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας ολοκληρώνεται την ημέρα κανονικής 

λήξης των μαθημάτων του ακαδημαϊκού και τελευταίου έτους της σχολής.  

Η κάθε υποτροφία παρέχεται για δώδεκα (12) μήνες κάθε ακαδημαϊκό έτος 

μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου όπως  προκύπτει 



 
 
Μαρασλή 21, 106 76 Αθήνα Τηλ. 210  72 49 940, Fax: 210  72 49 941   Email: grammateia@fanourakisfoundation.org 

 
 
 
                                                                                                                         
Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, www.jmc.pspa.uoa.gr 

από τον οργανισμό της σχολής, συμπεριλαμβανόμενου του έτους της 

αίτησης. 

Σε κάθε περίπτωση η υποτροφία δεν μπορεί να υπερβεί τα προβλεπόμενα 

έτη των βασικών σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου.  

 

ΑΡΘΡΟ  7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ   

 

7.1. Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια 

της υποτροφίας του στις σπουδές του και να τηρεί τις υποχρεώσεις, που 

αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό . 

 

7..2.Ο υπότροφος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί αμέσως στην Γραμματεία 

κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου ή στοιχείων 

Τραπεζικού Λογαριασμού, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την έναρξη 

ισχύος της αλλαγής. 

 

7.3.. Όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του, ο υπότροφος οφείλει να 

καταθέσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος  θεωρημένο φωτοαντίγραφο του 

πτυχίου του ή σχετική βεβαίωση της σχολής για το πέρας των σπουδών του 

για την πλήρη αιτιολόγηση της σχετικής δαπάνης, αλλιώς το ίδρυμα 

υποχρεούται από το νόμο να ζητήσει την επιστροφή των χορηγήσεων ακόμη 

και δικαστικά. Οι όροι αυτοί αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό με τον / 

την υπότροφο. 

7.4. Ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο τέλος κάθε 

εξεταστικής περιόδου  και κάθε ακαδημαϊκού έτους, επίσημη αναλυτική 

βαθμολογία ως αποδεικτικό της προόδου του και της συμμετοχής του στις 

εξεταστικές περιόδους της σχολής. Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των 

ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας. 

7.5. Διακόπτεται αυτοδικαίως η υποτροφία σε υποτρόφους που δεν 

επιτυγχάνουν σε όλα εκτός από ένα μάθημα  κάθε ακαδημαϊκό έτος 

(ανάλογα με το πρόγραμμα της σχολής) και/ή αμελούν να υποβάλουν 

ετήσια εντός το αργότερο του μηνός   Οκτωβρίου σχετική βεβαίωση 

εγγραφής και οφειλόμενων μαθημάτων (προόδου) για συνέχιση της 

υποτροφίας . Διευκρινίζεται ότι ο υπότροφος μπορεί να μεταφέρει ένα και 

μόνο ένα μάθημα κάθε έτος που σημαίνει ότι σε απόλυτο αριθμό πρέπει  να 

έχει το πολύ ένα μεταφερόμενο  μάθημα οποιαδήποτε στιγμή της φοίτησής 

του. 
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7.6. Ο υπότροφος οφείλει επίσης, να ενημερώνει το Ίδρυμα γραπτώς για την 

ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του εξέλιξη, για μια πενταετία τουλάχιστον 

μετά την λήξη της υποτροφίας και λήψη του πτυχίου του. 

 

7.7. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα 400 ευρώ / μήνα. Με 

απόφαση του ΔΣ τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με 

τις οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος. 

 

7.8. Ο υπότροφος καλείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προσφέρει κατά το δυνατόν τις γνώσεις 
και τις υπηρεσίες του στην Χάλκη ή Κω άλλως στη Δωδεκάνησο. 
 
7.9. Ο υπότροφος και η οικογένειά του οφείλουν να σέβονται την μνήμη του 
Ιδρυτή Σωκράτη Φανουράκη και να παρευρίσκονται στην ετήσια εκδήλωση 
που πραγματοποιεί το Ίδρυμα ετησίως κατά τον μήνα Ιούλιο στην Κω προς 
τιμήν του σε ημερομηνία που θα τους γνωστοποιείται έγκαιρα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

 

Η υποτροφία  διακόπτεται οριστικά : 

8.1.  Σε περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη 

φοίτησή του.  

 8.2. Σε περίπτωση που ο υπότροφος καθυστερεί την γραπτή αξιολόγησή 

του, για δύο εξεταστικές περιόδους της σχολής που φοιτά. 

8.3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος μετά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου, χρωστάει περισσότερα από τα 2/3  των μαθημάτων  του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  

 8.4. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο υπότροφος έχει λάβει υποτροφία 

από άλλο φορέα.  

8.5. Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν αποκτήσει το πτυχίο της σχολής. 

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω, ο υπότροφος ή ο εγγυητής είναι 

υποχρεωμένοι να επιστρέψουν  όλα τα χρήματα που χορηγήθηκαν  από το 

Ι.Λ.Φ. μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

8.6. Ο υπότροφος με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβάνει για όσο διάστημα 

παραμένει υπότροφος να γνωστοποιήσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος 

τυχόν μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης, χορηγία, μισθό, 

αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχόμενα θα του δοθούν από το 
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Πανεπιστήμιο, την Σχολή, το Επιστημονικό Κέντρο ή άλλη πηγή (απαλλαγή 

από δίδακτρα, υποτροφία, βραβείο, κ.λπ.), οπότε εναπόκειται στην κρίση 

του Ιδρύματος να αποφασίσει την διατήρηση, μείωση ή διακοπή της 

υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πραγματικές ανάγκες του υπότροφου 

.  8.7. Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε 

επέλθει μείωση των εσόδων του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν 

δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία 

διακόπηκε . 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους σπουδών και 

θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των βασικών κανονικών σπουδών του 

υποτρόφου στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι ο 

υπότροφος : α) δε θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου – σύμβασης της 

υποτροφίας του και τις διατάξεις του  νόμου και του άρθρου 29 του Κ.Δ/τος 

18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών 

κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα Νομικά ή 

φυσικά πλήν του Κράτους» β) θα επιτυγχάνει σε όλα τα μαθήματα κάθε 

έτους σπουδών που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες από 

το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης, με 

μόνη δυνατότητα μεταφοράς ενός μαθήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

7.5 .-      Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων από το Τμήμα ή 

τη Σχολή φοίτησης του υποτρόφου τότε θα ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός 

του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους αυτός που θα προκύπτει από τη 

διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών που απαιτούνται για 

τη λήψη του πτυχίου δια του αριθμού των ετών φοίτησης. 

Για τη συνέχιση της υποτροφίας του για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος σπουδών,  ο υπότροφος υποχρεώνεται, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 

έτους,  να προσκομίζει στο Ίδρυμα  το επίσημο πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθμολογίας του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους σπουδών μετά το 

πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου. 

  

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί 
ή να συμπληρώνει, κατά την κρίση του και σε οποιονδήποτε χρόνο τον 
Κανονισμό Προπτυχιακών Υποτροφιών. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν από 
την επομένη της τροποποίησης ακαδημαϊκή χρονιά και θα εφαρμόζονται και 
σε ήδη υποτρόφους. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


