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Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών και Βραβείων 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

Το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων χορηγεί στους φοιτητές (σε όλο το κείμενο 

όπου αναφέρεται φοιτητής θα εννοείται και η αντίστοιχη χρήση του θηλυκού φοιτήτρια καθώς και το 

αντίστροφο, εκτός και αν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση) του ΠΠΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία 

Τροφίμων» υποτροφίες και βραβεία με σκοπό την επιβράβευση των άριστων φοιτητών. 

Η θεσμοθέτηση των υποτροφιών και των βραβείων έχει σκοπό την: 

➢ επιβράβευση των άριστων φοιτητών 

➢ παροχή κινήτρων για αύξηση της επίδοσης των φοιτητών  

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Οι υποτροφίες και τα βραβεία που απονέμει το τμήμα είναι: 

i) Υποτροφία Αριστείας που χορηγείται από το τμήμα σε φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους με βαθμό διπλώματος τουλάχιστον 8,5, με την προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσαν 

τις σπουδές στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του 5ου έτους. 

 Η Υποτροφία Αριστείας περιλαμβάνει χρηματική υποτροφία, βεβαίωση Αριστείας και 

απαλλαγής τελών φοίτησης σε ποσοστό 100% εφόσον ο φοιτητής επιλεγεί στο ΠΜΣ 

«Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου» που διοργανώνει το τμήμα. 

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανάλογα 

με την οικονομική ευχέρεια αυτού.   

ii) Υποτροφία Εξαιρετικής Απόδοσης που χορηγείται από το τμήμα σε φοιτητές καθενός από 

τα τέσσερα (4) πρώτα έτη σπουδών που είχαν μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα του έτους 

τουλάχιστον 8,5, με τις προϋποθέσεις ότι επέτυχαν σε όλα τα μαθήματα του έτους με την 

πρώτη εξέταση (δηλαδή στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και δεν 

οφείλουν μαθήματα προηγούμενων ετών.  

Η Υποτροφία Εξαιρετικής Απόδοσης περιλαμβάνει χρηματική υποτροφία και Βεβαίωση 

Εξαιρετικής Απόδοσης. Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης 

του τμήματος ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια αυτού.   

iii) Βραβείο Διακεκριμένης Απόδοσης που χορηγείται από το τμήμα σε φοιτητές:  

α) που ολοκλήρωσαν τις σπουδές με βαθμό διπλώματος τουλάχιστον 7,5, με την 

προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του 5ου 

έτους. 

β) καθενός από τα τέσσερα (4) πρώτα έτη σπουδών που είχαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε 

όλα τα μαθήματα του έτους, με τις προϋποθέσεις ότι α) επέτυχαν σε όλα τα μαθήματα του 

έτους μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου και β) δεν οφείλουν 

μαθήματα προηγούμενων ετών (εφόσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία ii). 
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Το βραβείο Διακεκριμένης Απόδοσης είναι επίσημη βεβαίωση-συστατική επιστολή που 

χορηγείται από το τμήμα και περιγράφει την διακεκριμένη επίδοση του φοιτητή. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Οι δικαιούχοι των υποτροφιών και βραβείων κάθε κατηγορίας υποβάλλουν αίτηση στην 

γραμματεία του τμήματος για την χορήγηση της υποτροφίας ή του βραβείου. Με απόφαση 

της Συνέλευσης εγκρίνεται η απονομή της υποτροφίας ή του βραβείου. 

 

4. ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

1.  Ο κανονισμός εγκρίθηκε στην Συνέλευση του Τμήματος 5/27-10-2021 

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

3. Οι υποτροφίες χορηγούνται επιπλέον αυτών που χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (όπως το Βραβείο Αριστείας που απονέμεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι αρίστευσαν κατά́ τη διάρκεια των σπουδών τους, η υποτροφία για 

ενίσχυση επιμελών μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που απονέμεται στους 

φοιτητές που πέτυχαν την μεγαλύτερη βαθμολογία κατά έτος, το βραβείο σε ομάδες 

φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς) ή άλλους Οργανισμούς, 

Φορείς και Ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

 

 

 


