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Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ 

 
ΑΞΑ∆ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ 
 

Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα  

Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν  

Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ 

Χόλωνοσ 84- 5οσ όροφοσ 

Ψθλ: +30 210 3664736  fax: +30 210 3664723  

http://www.academyofathens.gr   

e-mail: elarmeni@academyofathens.gr     

Υλθρ: κα Ελζνθ-Παρία Αρμζνθ. 

 

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 

 

Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου  
 

-Πε επιλογι 

-Aριςτοφχοι, απόφοιτοι ςχολείων του Βόλου 

-Kαταγωγι από τον Βόλο 

-Σι υποψιφιοι να φοιτοφν ςτο πρϊτο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ. 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι τθ λιξθ  

των κανονικϊν ςπουδϊν του υποτρόφου.  

 

Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ  
 

-Πε επιλογι 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ςτθ Γεωπονία, Θλεκτρολογία,  
Πθχανολογία ι άλλο κλάδο των Φυςικϊν Επιςτθµϊν 

-Ξαταγωγι από τθν Ιπειρο ι µόνιµθ κατοικία ςτθν Ιπειρο  

(περιλαµβάνεται πρωτίςτωσ θ Β. Ιπειροσ) 

-Απολυτιριο Ουκείου µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Σι υποψιφιοι να φοιτοφν ιδθ ςτθν οικεία Χχολι 

-Πε επιλογι  βάςει των μορίων ειςαγωγισ  

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου  
 

-Πε επιλογι 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Παρίςι ςτισ Ξαλζσ Ψζχνεσ  

(Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Πουςικι, Αρχιτεκτονικι ι ∆ιακοςµθτικι) 

-Ξαταγωγι από οποιαδιποτε περιφζρεια τθσ Ελλάδασ, µε 

προτίµθςθ ςε υποψθφίουσ από τθν Ιπειρο 

-Hλικία 16-22 ετϊν 

-Αποδεδειγµζνθ κλίςθ ςτισ ανωτζρω Ψζχνεσ 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ ανά ζτοσ ωσ ζξι (6)  ζτθ το πολφ. 

 

Ξλθροδότθμα Συρανίασ Ξωνςταντινίδου   
 

-Πε διαγωνιςμό 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Γαλλία ι τθν Ιταλία ςτθ Ηωγραφικι ι  Γλυπτικι 

-Άποροι φοιτθτζσ  
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-Ψρία ωσ πζντε (3-5) ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Οουκιανοφ Ρικολαϊδθ 
 

-Πε επιλογι 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Φοιτθτισ τθσ Κεολογικισ Χχολισ Ελλθνικοφ ΑΕΛ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 

 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Υάγκαλου  
 

-Πε επιλογι  
-Υρωτοετείσ φοιτθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ Ελλθνικοφ ΑΕΛ 

-Απολυτιριο Ουκείου µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Ξαταγωγι από το χωριό Υρίνα τθσ επαρχίασ Πιραµπζλλου  

του Ροµοφ Οαςικίου, ιδιαίτερθσ πατρίδασ του Γ. Υαγκάλου.  

Ελλείψει αυτοφ, καταγωγι από τθν ευρφτερθ επαρχία Πιραµπζλλου 

ι από τον Ροµό Οαςικίου, άλλωσ, από τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. 

Ψζςςερα (4) ζτθ. 

  

Ξλθροδότθμα Ελζνθσ Ψριανταφυλλίδου  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτζσ τθσ Ροµικισ Χχολισ 
 Ελλθνικοφ Υανεπιςτθµίου 

-Άποροι φοιτθτζσ.  

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 

 

Ξλθροδότθμα Υζτρου Αγγελετοποφλου  
 

-Πε διαγωνιςμό 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

ςτο Ελλθνορωµαϊκό ∆ίκαιο και ςτο Ελλθνικό Αςτικό ι Αςτικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ  

Πία (1) ι περιςςότερεσ υποτροφίεσ  

 

Ξλθροδότθμα Αμίλκα Αλιβιηάτου  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Επιµόρφωςθ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό ςε διδαςκάλουσ 

και άλλουσ επιςτιµονεσ, κατά τθν κρίςθ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι από οποιαδιποτε περιφζρεια τθσ Ελλάδοσ, µε προτίµθςθ,  

ςε καταγόμενουσ από τθν Ξφκνο, Ξάλυµνο και Ξεφαλλθνία· 

ελλείψει αυτϊν, ςε υποψιφιουσ από τισ περιφζρειεσ  

των Ροµϊν Ξυκλάδων, ∆ωδεκανιςου και Επτανιςου. 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Υραξιτζλουσ Αργυροποφλου 

 

-Πε επιλογι 

Εκπόνθςθ διατριβισ ςε πρωτότυπο κζµα και απόκτθςθ διδακτορικοφ τίτλου 
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ςτουσ τοµείσ Ωδραυλικισ, Ωδρολογίασ και Ωδραυλικϊν Ζργων ςε Ανϊτατθ 
Υολυτεχνικι Χχολι του εξωτερικοφ (Η.Π.Α., Αγγλία, Γερµανία ι Γαλλία) 
διπλωµατοφχων Υολυτεχνείου και άλλων οµοίων ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ ι του 
εξωτερικοφ. 

-Υτυχίο Ψµιµατοσ Υολιτικϊν Πθχανικϊν ι Αγρονόµων Ψοπογράφων  

του Εκνικοφ Πετςόβιου Υολυτεχνείου και άλλων οµοίων ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ ι  
τθσ αλλοδαπισ. 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµα ζτοσ. 

 

Ξλθροδότθμα Φίλωνοσ Βαςιλείου  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτθν Πακθµατικι Επιςτιµθ 

-Υτυχιοφχοι του Εκνικοφ Πετςόβιου Υολυτεχνείου 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ,  µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµα ζτοσ. 

  

Ξλθροδότθμα Λωάννου Βόηου  

 
-Πε διαγωνιςμό 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε  χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ Ξαλζσ Ψζχνεσ 
(Αρχιτεκτονικι, Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Πουςικι, Κεατρολογία κλπ.) 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ τθσ θµεδαπισ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Άποροι υποψιφιοι 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

  

Γενικά Ξλθροδοτιματα υπζρ τθσ Εκπαίδευςθσ 
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε κλάδουσ  που ορίηονται από τθν Ακαδθµία Ακθνϊν 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ Ελλθνικοφ ΑΕΛ ι ιςότιµου Υανεπιςτθµίου  

κράτουσ - µζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Δωρεά Χτζλιου και Ζλλθσ Λωάννου 
-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ΠSc ςε ζνα από τα γνωςτότερα Υανεπιςτιµια  
ι Υολυτεχνεία του εξωτερικοφ ςτουσ κλάδουσ: 

 α) Πεταλλειολογίασ και β)  Εξαγωγικισ Πεταλλουργίασ. 

-Υτυχίο Ψµιµατοσ Πθχανικϊν Πεταλλείων – Πεταλλουργϊν  

του Εκνικοφ Πετςόβιου Υολυτεχνείου ι ςυναφοφσ Ψµιµατοσ Ελλθνικοφ 
Υολυτεχνείου 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

Ζνα (1) ζτοσ , µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 

 

Δωρεά Λωάννθ Ηάρρα (Μδρυμα Ψφρναβοσ) 
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε κλάδουσ ωσ ορίηονται  
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από τθν Ψάξθ των Θκικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθµϊν 

 τθσ Ακαδθµίασ Ακθνϊν 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ Ελλθνικοφ ΑΕΛ ι ιςότιµου Υανεπιςτθµίου κράτουσ -  
µζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Δθμθτρίου Οαμπαδαρίου  
 

-Πε διαγωνιςμό 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτθν Γεωδαιςία 

-Δίπλωμα του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 
∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα παράταςθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Αλεξάνδρου Οοβζρδου  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό,  

κατά προτίμθςθ ςτο Υανεπιςτιμιο Harvard των ΘΥΑ,  

ςε κλάδουσ που ορίηονται από τθν Ακαδθμία Ακθνϊν. 

-Υτυχίο τθσ οκείασ Χχολισ με βακµό, τουλάχιςτον,   

«Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα παράταςθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Ευκυμίασ Περτςάρθ   
 

-Πε διαγωνιςμό 

-Υτυχίο Φυςικϊν Επιςτθµϊν 

-Βακµόσ πτυχίου «Άριςτα» 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Παξίμου Πθτςοποφλου  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςτθ Γεωλογία ι τθ Βιολογία 

-Υτυχίο Γεωλογικοφ ι Βιολογικοφ Ψµιµατοσ Ελλθνικοφ ΑΕΛ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα παράταςθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Βαςιλικισ Ππεκιάρθ-Βεκρι  
 

-Πε επιλογι 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι το εξωτερικό,  

για τθν ςυμβολι ςτον εκςυγχρονιςµό τθσ τεχνολογικισ ςτάκµθσ τθσ Ελλάδασ 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 
∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Δωρεά Ρικολαϊδθ Υάικου 
 
-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε πτυχιοφχο 
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Φιλοςοφικισ Χχολισ Ελλθνικοφ Υανεπιςτθµίου  

(κλάδοι Υαπυρολογίασ, Γλωςςολογίασ και Επιγραφικισ) 

-Υτυχίο Φιλοςοφικισ Χχολισ Ελλθνικοφ Υανεπιςτθµίου 

-Ξαταγωγι από οποιαδιποτε Υεριφζρεια τθσ Ελλάδασ,  

µε προτίµθςθ ςε καταγόμενουσ από τον Ροµό Αρκαδίασ 

-Βακµόσ πτυχίου «Άριςτα» 

 

Ξλθροδότθμα Βαςιλικισ Ροταρά  

(χιρασ Γεραςίμου)  
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ευρϊπθ ι τθν Αµερικι  

ςτα Αρχαία Ελλθνικά, τα Πακθµατικά, τθν Υυρθνικι Φυςικι  

ι  τθν Χθµεία -εκ περιτροπισ- 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ Ελλθνικοφ Υανεπιςτθµίου 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν  υποχρεϊςεων των αρρζνων 

Ψρία (3) ζτθ. 

  

Ξλθροδότθμα  Αριςτείδθ Υάλλα  
 

-Πε διαγωνιςμό 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον κλάδο τθσ Πακθµατικισ Επιςτιµθσ 

-Υτυχίο του Ψµιµατοσ Πακθµατικϊν 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ».   

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

  

Ωποτροφία εισ μνιμθν Αποςτόλου Χαχίνθ  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτθ Ρεοελλθνικι Φιλολογία 

-Υτυχίο τθσ οικείασ Χχολισ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Ελζνθσ Ψθμζνου  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό 

-Άποροι νζοι και νζεσ 

-Ξαταγωγι από τον Υειραιά, τθν Αµαλιάδα ι τον Υφργο Θλείασ κατϋ ίςον αρικµό 
υποτρόφων 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

  

Δωρεά Δθμθτρίου Ψςάμθ  
 

-Πε διαγωνιςμό 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτισ Ξαλζσ Ψζχνεσ 
Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 
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Υ   A   N   E   Υ   I   Χ   T   H   M   I   A 
 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΥΣΔΛΧΨΦΛΑΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 
 

Γενικι Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

 και Υεριουςίασ 

Διεφκυνςθ Ξλθροδοτθμάτων -Ψμιμα Ωποτροφιϊν και Βραβείων  

Χρ. Οαδά  6, 106 79  Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3689131-4  fax: +30 210 3689136 

http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html   

Υλθρ: κ. Ρ. Φλεριανόσ e-mail: nflerianos@admin.uoa.gr 

κα Γεωργία Ξόκλα e-mail: gkokla@admin.uoa.gr                                                   

 

 
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 
 

Δωρεά Αβράςογλου Παρίασ  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων των Χχολϊν  

και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι από τθν Ανατολικι Φωµυλία 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον, 
 «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 
-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Αράπογλου Δθμθτρίου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για οµογενείσ φοιτθτζσ τθσ Ελλθνικισ 
Φιλολογίασ, Φιλοςοφίασ, Κεολογίασ, Λατρικισ και Σδοντιατρικισ όλων των 
αντιςτοίχων Χχολϊν και Ψµθµάτων των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από τθν Ξωνςταντινοφπολθ 

-Αςκενζςτερθ οικονοµικι κατάςταςθ υποψθφίου ςε περίπτωςθ ιςοβακµίασ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε υψθλό βακµό ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ (µόρια)  

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Ατςαροφ Υθνελόπθσ  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για  φοιτθτζσ  
τθσ Κεολογικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html
mailto:nflerianos@admin.uoa.gr
mailto:gkokla@admin.uoa.gr
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Ξλθρονομιά Βαρφκα Λωάννου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων των Χχολϊν  

και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

- µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθρονομιά Βλάχου Ρικολάου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

-Άποροι  άρρενεσ φοιτθτζσ ςτθ Φιλοςοφικι Χχολι του Υανεπιςτθµίου 
 (Θ υποτροφία χορθγείται από το δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν). 

-µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Βόλτου Θρακλζουσ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία)  
ςτισ επιςτιµεσ τθσ Χθµείασ, Γεωπονίασ ι Θλεκτροµθχανικισ  

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Απόφοιτοι Ουκείου 

-Θλικία ζωσ 24 ετϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθρονομιά Γεροςτάκθ Ξωνςταντίνου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  
όλων των Χχολϊν και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και  
Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Άρτασ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, 
 τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 
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Ενοποιθκζντα Ξλθροδοτιματα 

‘Επακλο Αναςταςίου Διομιδου Ξυριακοφ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

τθσ Κεολογικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  

τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Φάκου Κεοδϊρου  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  
τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθρονομιά Ψριανταφυλλιάσ Δθμ. Ξριεηι 
  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

για φοιτθτζσ Κεωρθτικϊν Χχολϊν  

(Φιλοςοφικισ, Κεολογικισ, Ροµικισ, ζνων Φιλολογιϊν)  

όλων των Ελλθνικϊν Υανεπιςτθµίων. 

-Ξαταγωγι από τθ Πακεδονία 

-Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, προτιµϊνται οι ςυγγενείσ τθσ διακζτιδασ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  

τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

-Βακµόσ ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ (µόρια) 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Οαμπρίδου Λωάννου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ 

τθσ Λατρικισ Χχολισ και του Ψµιµατοσ Σδοντιατρικισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό  

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  

τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
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«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Οειβαδά Πιχαιλ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον, 

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθροδότθμα Οιόντα Οαμπρινισ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ Χχολισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθροδότθμα Παντηοφνθ Αικατερίνθσ 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ 
 του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 
-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Υρϊθν υπότροφοι του κλθροδοτιµατοσ (ωσ µακθτζσ Ουκείου) 

-Ξαταγωγι από τθ Γορτυνία 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ»  
ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Βαςιλείου και Παριάνασ  

Βας. Πακρι 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

τθσ Κεολογικισ Χχολισ του Υανεπιςτθµίου  

(κλθρικοφσ-πρεςβυτζρουσ ι διακόνουσ) 

-Ξαταγωγι από τθν Ξεφαλλθνία, κατά προτίµθςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  

τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 



10 

 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Πανοφςθ Κεοδϊρου  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πρωτοετείσ φοιτθτζσ  
όλων των Χχολϊν και Ψµθµάτων των ΑΕΛ τθσ χϊρασ,  

κατά προτίµθςθ, τθσ Φιλολογίασ και Κεολογίασ 

-Ξαταγωγι από τθ Χιάτιςτα του Ροµοφ Ξοηάνθσ, κατά προτίµθςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Βακµόσ ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ (µόρια) 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθρονομιά Παυροκορδάτου Γεωργίου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

 «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Παυροκορδάτου Δθμθτρίου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για τεταρτοετείσ φοιτθτζσ  

τθσ Λατρικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Ψεταρτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Πιχελουδάκθ Ζλλθσ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων των Χχολϊν  
και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι και γενικά οικονοµικά αςκενείσ φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Φεκφµνθσ 

-Πόνιµθ κατοικία ςτθν Ακινα 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

 
 
 



11 

 

Ξλθρονομιά Ππαλτατηι Χπυρίδωνοσ  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων  
των Χχολϊν και Ψµθµάτων των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από το Χυρράκο Λωαννίνων 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 
-Βακµόσ ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ (µόρια) 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Πωραΐτου Βαςιλικισ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Υαΐηθ Γεραςίμου και Ξάκλθν   
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ Χχολισ 
 του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 
-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον, 
 «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθρονομιά Υαπαδάκθ Αντωνίου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων των Χχολϊν  
και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Υαπαηαφειροποφλου Χωτθρίου 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων  
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των Χχολϊν και Ψμθμάτων των Ελλθνικϊν ΑΕΛ 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ:  

α.) από τον  ∆ιµο Ανδρίτςαινασ  

β).  από τθν επαρχία Σλυµπίασ ι,  

γ).  από τον Ροµό Θλείασ 

-Άποροι φοιτθτζσ, κατά προτίµθςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ.φοιτθτζσ µε βακµό,  
τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ με βακµό ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ 
Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Υοταμιάνου Υαφλου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ,  
Σδοντιατρικισ, Φυςικισ ι Χθµείασ, όλων των αντιςτοίχων Ψµθµάτων 
 και Χχολϊν των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από τθν Σρεςτιάδα ι τθν περιφζρεια τθσ  
και από τθν υπόλοιπθ Κράκθ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 
ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ με βακµό ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ (µόρια) 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 
  

Ξλθρονομιά Φάδου Παρίασ 
 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ 

 του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο Ακθναίων ι από ∆ιµουσ  

και Ξοινότθτεσ τθσ Θπείρου, με μόνιμθ κατοικία ςτουσ ωσ άνω ∆ιµουσ ι 
Ξοινότθτεσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον, 

 «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

 
Ξλθροδότθμα Χουρλι Κωμά 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων των Χχολϊν  
και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Οακωνίασ 
-Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ.φοιτθτζσ µε βακµό,  
τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 
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Ξλθρονομιά Χτάθ Παρίασ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πρωτοετείσ φοιτθτζσ όλων  
των Ελλθνικϊν ΑΕΛ, πλθν των ςτρατιωτικϊν Χχολϊν, και, κατά προτίµθςθ, των 
ειςαγοµζνων ςε Φυςικοµακθµατικζσ Χχολζσ 

-Ξαταγωγι από τα Ξφκθρα 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Βακµόσ ειςαγωγισ ςτα ΑΕΛ (µόρια) 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 
Ξλθροδότθμα Χφογγόπουλου Λωάννου 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων  
των Χχολϊν και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ 
 Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξαταγωγι κατά προτίµθςθ: 

α) από τα 24 χωριά του Υθλίου και 

β) από τον Ροµό  Παγνθςίασ  

- Άποροι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 
-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ.φοιτθτζσ µε βακµό,  
τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθρονομιά Χχολαρίου Δωροκζου 
 

Ωποτροφίεσ για εκπαίδευςθ ςε ςχολεία τθσ Ψρίκκθσ για Λερατικζσ ςπουδζσ 
-Ξαταγωγι,κατά ςειρά προτίµθςθσ, από: 

α) Ψρίκκθ, Αςπροπόταµο, Βενδίςτθ, Ξαςτανζα και Ξλινοβό, τθσ επαρχίασ Χταγϊν  

β) Ξαλαµπάκα και περίχωρα 

-Ρζοι αµζµπτου διαγωγισ, υγιείσ, άποροι ι υιοί ιερζων 

-Θλικία άνω των 16 ετϊν 

-Σι υποψιφιοι οφείλουν να ιερουργοφν ωσ ζγγαµοι ιερείσ  
ςτισ επαρχίεσ Ψρίκκθσ και Χταγϊν 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Αγακοεργίεσ Χχολαρίου Δωροκζου  
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ κατά προτίµθςθ  

α) όλων των Υολυτεχνικϊν Χχολϊν τθσ χϊρασ και µεταξφ αυτϊν  
κατά προτίµθςθ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου και  

β) όλων των υπολοίπων ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τθ Βενδίςτθ του Ροµοφ Ψρικάλων (Αµάραντο) 

-Άποροι ι ορφανοί φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 
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Ξλθρονομιά Ψοποφηογλου Αριςτοτζλουσ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων  

των Χχολϊν και Ψµθµάτων του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ  

Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ζλλθνεσ ι προερχόµενοι από τον Ελλθνιςµό τθσ Ψουρκίασ 

-Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, προτιµϊνται οι απόφοιτοι  

του Ψραµπαντηίου Ουκείου Χιάτιςτασ Πακεδονίασ 

-Άποροι φοιτθτζσ, κατά προτίµθςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  

τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  
«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

Ξλθρονομιά Ψρικοφλθ Δθμθτρίου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε άρρενεσ φοιτθτζσ  

όλων των Λατρικϊν Χχολϊν και όλων των Υολυτεχνικϊν Χχολϊν  
τθσ χϊρασ, που παρζχουν τεχνικι µόρφωςθ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από το χωριό Υραγµατευτι Ξυνουρίασ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Σι δευτεροετείσ, τριτοετείσ κλπ. φοιτθτζσ µε βακµό,  
τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» ςτο προθγοφµενο ζτοσ ςπουδϊν 

-Σι πρωτοετείσ φοιτθτζσ µε βακµό, τουλάχιςτον,  

«Οίαν Ξαλϊσ» ςτο απολυτιριο Ουκείου 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν των υποτρόφων. 

  

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 
 

Ξλθρονομιά Αλεβιηάτου - Ξοντοφ Λωάννου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  
για πτυχιοφχουσ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 
-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό «Άριςτα» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Δωρεά Σικογζνειασ A. Αργυριάδθ  

(ςε μνιμθ Υρφτανθ Άλκθ Αργυριάδθ) 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ( Γερµανία ι Γαλλία)  

ςτο Αςφαλιςτικό, Εµπορικό ι Ραυτικό ∆ίκαιο 

-Αριςτοφχοι, πτυχιοφχοι των Ροµικϊν Χχολϊν των ΑΕΛ τθσ Ακινασ,  
Κεςςαλονίκθσ και Κράκθσ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Υιςτοποιθτικό ςπουδϊν άριςτθσ επίδοςθσ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 
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Δωρεά Πατκίλδθσ Ξυρ. Βαρβαρζςου   

«ΒΑΦΒΑΦΕΧΕΛΣΛ ΩΥΣΨΦΣΦΛΑΛ» 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για διδάκτορεσ ι πτυχιοφχουσ  

(για περαιτζρω οικονοµικζσ ςπουδζσ) 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

  

Ξλθρονομιά Δελλίoυ ι Ρακίδου Λωάννου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Ευρϊπθ) για πτυχιοφχουσ ΑΕΛ  
για τθν τελειοποίθςι τουσ ςε οποιαδιποτε επιςτιµθ, εκτόσ τθσ Λατρικισ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξαταγωγι κατά προτίµθςθ από: 

α) τθν Ανατολικι  Πακεδονία    

β) τθν λοιπι Πακεδονία  
γ) τθν υπόλοιπθ Ελλάδα 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Δωρεά Κεοδωρίδου Ελζνθσ  
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Γαλλία ι Ρωςία) 

 για πτυχιοφχουσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ  

και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Σικονοµικι κατάςταςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Ξλθρονομιά Κεοδωρίδου – Stimson Ελζνθσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωςία και Αγγλία) για 
πτυχιοφχουσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ 
Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 
-Σικονομικι κατάςταςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ. 

  

 
Ξλθρονομιά Ξοντολζοντοσ Λωάννου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για διδάκτορεσ ι  

αριςτοφχουσ πτυχιοφχουσ τθσ Λατρικισ Χχολισ και  

του Ψµιµατοσ Σδοντιατρικισ του Εκνικοφ  

και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν  
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για απόκτθςθ ειδικότθτασ ι για περαιτζρω ςπουδζσ  

α) ςε µία Ευρωπαϊκι χϊρα   

β) ςτισ ΘΥΑ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Υτυχίο µε βακµό «Άριςτα» 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

Ψρία (3) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 

  

Ξλθρονομιά Ξριεηι Ξωνςταντίνου 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για διδάκτορεσ ι 

 πτυχιοφχουσ όλων των ΑΕΛ, κατά προτίµθςθ τθσ Λατρικισ Χχολισ, του Ψµιµατοσ 
Σδοντιατρικισ και τθσ Χχολισ Ροµικϊν, Σικονοµικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθµϊν 
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από τθν Ϊδρα και τισ Χπζτςεσ.  

Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, προτιµϊνται όςοι φζρουν  

εξ αίµατοσ το επϊνυµο «Ξριεηισ» από τθν Ϊδρα 

-Θλικία ζωσ 27 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Γνϊςθ Αγγλικισ ι Γαλλικισ Γλϊςςασ 

Ψρία (3) ζτθ. 

 

Δωρεά Βαςιλείου Ξωνςταντακόπουλου 

(ςε μνιμθ ςυγγραφζα Αντϊνθ Χαμαράκθ) 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ςτον Ξλάδο τθσ Ρεοελλθνικισ Φιλολογίασ 
ςε πτυχιοφχο του Ψµιµατοσ Φιλολογίασ -Ξατεφκυνςθ Ρεοελλθνικισ Φιλολογίασ  

 τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου 
Ακθνϊν 

-καταγωγι από τον Ροµό Πεςςθνίασ και κατά προτίµθςθ από τθν Επαρχία 
Υυλίασ. 
 

Δωρεά Β. και Ε. Οαδά 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε πτυχιοφχουσ τθσ  
 Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

  

Δωρεά Κεοδϊρασ και Pουμπίνθσ Ουμπζρθ  

(ςε μνιμθ Ρικολάου Ουμπζρθ) 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ψµιµα ∆ιδακτικισ τθσ Χθµείασ  

και Ρζεσ Εκπαιδευτικζσ Ψεχνολογίεσ για πτυχιοφχουσ του Ψµιµατοσ Χθµείασ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν με βακμό πτυχίου 
τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ». 

∆φο (2) ζτθ. 

 
Ξλθρονομιά Πανοφςθ Κεοδϊρου 
 

Πεταπτυχιακζσ ι µεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

ι ςτο εξωτερικό (Ευρϊπθ) για πτυχιοφχουσ τθσ Κεολογίασ,  
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Φιλολογίασ και Λςτορίασ- Αρχαιολογίασ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Ρα υπιρξαν προπτυχιακοί υπότροφοι τθσ κλθρονοµιάσ  

Κ. Πανοφςθ 

Ψρία (3) ζτθ. 

  

Ξλθρονομιά Παροφδα Αικατερίνθσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ 

 τθσ  Λατρικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ  

Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν (κατά προτίµθςθ ςτον κλάδο τθσ Ξαρδιολογίασ) 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 
-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Ξλθρονομιά Ππαλτατηι Χπυρίδωvoσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ 

Επαγγελµατικισ ι Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ 

-Ξαταγωγι από το Χυρράκο Λωαννίνων 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

Ψζςςερα (4) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 
Ξλθρονομιά Ππαμπάκου Λςμινθσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ του 
Ψµιµατοσ Ροµικισ τθσ Χχολισ Ροµικϊν, Σικονοµικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθµϊν  

του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν  

(ειδίκευςθ ςτο Αρχαίο Ελλθνικό ∆ίκαιο) 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

Ψρία (3) ζτθ. 

  

Ξλθρονομιά Πωραΐτθ Βαςιλικισ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

για πτυχιοφχουσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ του  

Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 
Ξλθρονομιά Σικονομίδου Οεοντίου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (∆υτικι Ευρϊπθ) για πτυχιοφχουσ  

α). του Ψµιµατοσ Ροµικισ τθσ Χχολισ Ροµικϊν, Σικονοµικϊν  

και Υολιτικϊν Επιςτθµϊν του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου 
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Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

β).  τθσ Χχολισ Κετικϊν Επιςτθµϊν του Εκνικοφ  

και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από τισ περιφζρειεσ Ξαλαβρφτων και Αχαϊασ 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 
  

Ξλθρονομιά Υαπαδάκθ Αντωνίου 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Ξλθρονομιά Χαριπόλου Χοφίασ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για διδάκτορεσ 

 ι πτυχιοφχουσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ 
Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Υτυχίο µε βακµό «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Βακµό «Άριςτα» ςτο µάκθµα του κλάδου ςτον οποίο 

 κα πραγματοποιθκεί µετεκπαίδευςθ 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Άποροι φοιτθτζσ 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

  

Ξλθρονομιά Χινανίδθ Σρζςτθ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πτυχιοφχουσ  

τθσ Λατρικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ  

Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν για ειδίκευςθ ςε αςκζνειεσ  

του κυκλοφορικοφ ςυςτιµατοσ, µε τθ χριςθ  

θλεκτρικϊν κεραπευτικϊν µζςων (εκτόσ των ακτινοκεραπευτικϊν) που κα 
εφαρµόηονται δια των οφκαλµϊν, του κυρεοειδοφσ αδζνα και του περικαρδίου 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Χυγγραφι, τουλάχιςτον, µιασ εργαςίασ µε κζµα  

τισ αςκζνειεσ του κυκλοφορικοφ ςυςτιµατοσ και τθ κεραπεία αυτοφ 

Ψρία (3) ζτθ. 

 

Ξλθρονομιά Χτάθ Παρίασ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

για πτυχιοφχουσ όλων των ΑΕΛ τθσ χϊρασ (κατά προτίµθςθ 
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 ςτισ Φυςικοµακθµατικζσ Επιςτιµεσ) 

-Ξαταγωγι από τα Ξφκθρα 

-Σι υποψιφιοι, κατά τθν κρίςθ τθσ Χυγκλιτου, κα πρζπει  

να ζχουν επιδείξει τθν δζουςα ζφεςθ για τθν επιςτιµθ ςτν οποία πρόκειται  
να µετεκπαιδευτοφν  

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

  

Ξλθρονομιά Ψηινοποφλου Υολυτίμθσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ 

 τθσ Λατρικισ Χχολισ και του Ψµιµατοσ Σδοντιατρικισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Ξλθρονομιά Φρειδερίκου Υερικλζουσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ευρϊπθ (κατά προτίµθςθ ςτθ Γερµανία)  
για πτυχιοφχουσ τθσ Λατρικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ 
Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Αττικισ και κατά προτίµθςθ από τθν Ακινα 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Γνϊςθ τθσ Γερµανικισ Γλϊςςασ 

Ψρία (3) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 
  

Δωρεά Φϊτθ Ευκυμίασ 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ τθσ Λατρικισ Χχολισ  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν (ειδικευκζντεσ ςτθν 
Ακτινολογία) 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Γαηι Ανδρζα 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ  

τθσ Ροµικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ  

Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν για ςπουδζσ κατά προτεραιότθτα:  

α).  ςτο Φωµαϊκό ∆ίκαιο 

β).  ςτο Αρχαίο ∆ίκαιο (όχι Ελλθνιςτικό ∆ίκαιο)  

γ).  ςτο Βυηαντινό ∆ίκαιο (όχι ςτο Πεταβυηαντινό ∆ίκαιο) και  

δ).  γενικά ςτουσ νοµικοφσ κλάδουσ, περιλαµβανοµζνου του κλάδου τθσ 
Ξοινωνιολογίασ του ∆ικαίου 
-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 
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Ξλθροδότθμα Ψοποφηογλου Αριςτοτζλουσ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ 

 του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ζλλθνεσ ι προερχόµενοι από τον Ελλθνιςµό τθσ Ψουρκίασ 

-Άποροι υποψιφιοι, κατά προτίµθςθ 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 

-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόµθ ζτθ. 

 

Ενοποιθμζνα Ξλθροδοτιματα 

( Ξλθροδότθμα Ηαμπακοφ Υαςςά ) 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ τθσ Λατρικισ Χχολισ του Εκνικοφ και 
Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν, για ςυµπλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Θλικία ζωσ 36 ετϊν 
-Υτυχίο µε βακµό, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Γνϊςθ τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ 

∆φο (2) ζτθ. 

 

Δωρεά Ανδρζα Ανδρζου                                              
 

Χοριγθςθ μιασ (1) υποτροφίασ ςε πτυχιοφχο τθσ Λατρικισ Χχολισ του 
Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν με βακμό «Οίαν Ξαλϊσ»,  

καταγόμενο από τον Ρομό Αρκαδίασ, και κατά προτίμθςθ  

από το χωριό Ξαςτράκι τθσ Γορτυνίασ, για ειδίκευςθ ςτθν Σφκαλμολογία  
ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.   

 
ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ 
 

Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Χτιριξθσ και Χπουδϊν 

Διεφκυνςθ Πζριμνασ 
Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

Θρϊων Υολυτεχνείου 9, Υολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου 

 157 80 Ακινα 

Ψθλ: +30210 7721927   fax: +30210 7721944 

http://www.ntua.gr  

Υλθρ: κα Β.Ππαλαμπάνθ   e-mail: balabani@central.ntua.gr    

 

 

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 

 

Ωποτροφία Αποςτολίδθ Υ. Αλζξανδρου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για ζναν ζωσ τρείσ (1-3) φοιτθτζσ  
τθσ Χχολισ Πθχανικϊν Πεταλλείων Πεταλλουργϊν  

του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Ξαταγωγι από τον Ρoµό Παγνθςίασ ι, εν ελλείψει αυτϊν, 

  κατά ςειρά προτίµθςθσ, από τουσ Ροµοφσ Ξοηάνθσ, Γρεβενϊν και Οζςβου,  

http://www.ntua.gr/
mailto:balabani@central.ntua.gr
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εν ελλείψει και αυτϊν, από τθν υπόλοιπθ Ελλάδα 

-Φοιτθτζσ του 5ου -6ου ι / και 7ου - 8ου εξαµινου τθσ Χχολισ 

-Ρα μθν οφείλουν κανζνα µάκθµα προθγοφµενων ετϊν. 

  

Υαπαςταυρίδειοσ Ωποτροφία 
 

Α). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για ζνα (1) φοιτθτι  

Χχολισ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Ξαταγωγι από τθν Ψερψικζα Ραυπακτίασ 

-Απόφοιτοσ του ∆θµοτικοφ Χχολείου Ψερψικζασ Ραυπακτίασ 

-Ειςαγωγι ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο µε καλι ςειρά 

-Χυγκζντρωςθ κάκε χρόνο µζςο όρο βακµολογίασ τουλάχιςτον ζξι (6,0) 

-Σικονοµικά αδφναµοσ φοιτθτισ 

-Ακζραιοσ χαρακτιρασ 
-Ελλθνικι καταγωγι 

Υζντε (5) ζτθ. 

 Β). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για ζνα (1) φοιτθτι Χχολισ  

του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Ρα ζχει γεννθκεί ςτθν Ψερψικζα Ραυπακτίασ, αλλά να μθν ζχει αποφοιτιςει 
από το εκεί δθμόςιο ςχολείο. Άλλωσ, επιλζγεται φοιτθτισ:  

α).  που κατάγεται από γονείσ ι παπποφδεσ από τθν Ψερψικζα Ραυπακτίασ 

β).  ο πρϊτοσ κατά ςειρά βακµολογίασ µεταξφ των φοιτθτϊν από κάκε Χχολι και 
Ψµιµα του ιδρφµατοσ 

-Ειςαγωγι ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο µε καλι ςειρά βακμολογίασ 

-Σικονοµικά αδφναµοσ φοιτθτισ 

-Ακζραιοσ χαρακτιρασ 

-Ελλθνικι καταγωγι 

Ζνα (1) ζτοσ.  

Σι όροι Α). και Β).  εναλλάςςονται περιοδικά ανά ζτοσ. 

 

Μδρυμα ςτθ μνιμθ των εκ Πετςόβου  

Πεγάλων Ευεργετϊν του Λδρφματοσ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για δφο (2) φοιτθτζσ Χχολισ του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου 
-Ξαταγωγι από το Πζτςοβο 

-Χυγκζντρωςθ κάκε χρόνο µζςου όρου βακµολογίασ τουλάχιςτον  
ζξι και μιςό (6,5).  

Εάν ο υπότροφοσ λάβει βακµό προαγωγισ µικρότερο του ζξι και μιςό (6,5) ι 
εγγραφεί ςτο επόµενο ζτοσ µε οφειλι µακθµάτων, ςυνεχίηει να διεκδικεί τθν 
υποτροφία, µόνο εάν δεν υπάρχει άλλοσ φοιτθτισ από το Πζτςοβο µε 
υψθλότερο βακµό προαγωγισ 

-Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για ςυνζχιςθ τθσ υποτροφίασ είναι  
θ προαγωγι του υποψθφίου ςτο επόµενο ζτοσ 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Υζντε (5) ζτθ. 
 

Ξλθροδότθμα Ψςαντίλθ Ελευκερίου 
 
A). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για ζνα (1) φοιτθτι Χχολισ  

του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Ξαταγωγι από τθν Ψερψικζα Ραυπακτίασ 

α) απόφοιτοσ Δθμόςιου Δθμοτικοφ ςχολείου 

∆ιαµερίςµατοσ Ψερψικζασ Ραυπακτίασ ι  



22 

 

β) υποψιφιοσ του οποίου οι γονείσ είχαν εγκαταςτακεί και ηιςει αρχικά ςτθν 
Ψερψικζα Ραυπακτίασ (ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποψιφιοσ που πλθροί 
τθν πρϊτθ προχπόκεςθ) και αργότερα εγκαταςτάκθκαν ςε άλλο µζροσ τθσ 
Ελλάδοσ και το παιδί τουσ δεν ζχει γεννθκεί ςτθν Ψερψικζα, αλλά ςτθν Ελλάδα 
οπωςδιποτε 
Υζντε (5) ζτθ. 

 Β). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για ζνα (1) φοιτθτι για τθν ειςαγωγι του ςτο Εκνικό 
Πετςόβιο Υολυτεχνείο 

-Ωποψιφιοσ που χριηει βοικειασ ( ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποψιφιοσ 
µε τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ Α). 

-Εάν υπάρχουν δφο ι περιςςότεροι υποψιφιοι µε οικονοµικι αδυναµία, θ 
υποτροφία χορθγείται ς’ αυτόν που αρίςτευςε ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Ξλθροδότθμα Αργυρόπουλου Χριςτου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ κάκε Χχολισ του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου 

-Ξαταγωγι από το Γοργογφρι Ψρικάλων 

-Σικονοµικι αδυναµία (εάν οι υποψιφιοι είναι περιςςότεροι  
από τον αρικµό των υπολειπόµενων για χοριγθςθ υποτροφιϊν) 

∆ιάρκεια κανονικοφ προγράµµατοσ ςπουδϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Γκανιϊτθ - Υαπαγεϊργθ Χριςτίνασ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για εννζα (9) άρρενεσ φοιτθτζσ Χχολισ  
του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου (ζναν από κάκε Χχολι του Λδρφµατοσ) 

-Ξαταγωγι από τα Ελλθνικά νθςιά 

-Σικονοµικά αδφναµοι υποψιφιοι 

-Επιτυχία ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ µε τθ µεγαλφτερθ βακµολογία 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι,  
εκτόσ από το Μδρυµα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Ξριτικοφ Λ. Ρικολάου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτι, ανεξαρτιτωσ φφλου,  

κάκε Χχολισ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Πεγαλφτερθ βακµολογία ςε δφο εξεταςτικζσ περιόδουσ ςτο ςφνολο των 
µακθµάτων των Πακθµατικϊν που διδάςκονται ςτο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν. 
 

Ξλθροδότθμα Απζργθ Ευάγγελου 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ανεξαρτιτωσ φφλου  
τθσ Χχολισ Υολιτικϊν Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

Θ χοριγθςθ των υποτροφιϊν γίνεται κατά ςειρά επιτυχίασ ωσ εξισ: 

-τρεισ (3) κζςεισ για τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

-τρεισ (3) κζςεισ για τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτο 1ο-2ο εξάµθνο 

-δφο (2) κζςεισ για τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτο 3ο-4ο εξάµθνο 

-δφο (2) κζςεισ για τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτο 5ο-6ο εξάµθνο 

-δφο (2) κζςεισ για τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτο 7ο-8ο εξάµθνο 

-Oικονοµικι αδυναµία. 
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ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 

Ξλθροδότθμα Πιχαιλ και Ευγενίασ Οαμπρινοφ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ, ανεξαρτιτωσ φφλου, εγγεγραµµζνουσ 
ωσ µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςε κάποιο από τα ∆ιατµθµατικά - ∆ιεπιςτθµονικά - 
∆ιαπανεπιςτθµιακά προγράµµατα που λειτουργοφν ι κα λειτουργιςουν ςτο 
Μδρυµα 

Σι υποψιφιοι πρζπει να: 

α).  ζχουν εγγραφεί κατά το τρζχον ζτοσ ςε ∆ιατµθµατικό - ∆ιεπιςτθμονικό - 
Διαπανεπιςτθμιακό πρόγραμμα 

β).   ζχουν ολοκλθρϊςει τθν παρακολοφκθςθ και εξζταςθ των υποχρεωτικϊν  
και κατ’ επιλογι υποχρεωτικϊν µακθµάτων 

γ).  βρίςκονται ςτο ςτάδιο εκπόνθςθσ τθσ µεταπτυχιακισ τουσ εργαςίασ 

δ).  είναι οικονοµικά αδφναµοι. 

  

Μδρυμα Υερικλι Χ. Κεοχάρθ  
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για ζνα (1) φοιτθτι ανεξαρτιτωσ φφλου,  
του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να εκπονεί διδακτορικι διατριβι µε κζµα που 
εµπίπτει ςτο γνωςτικό αντικείµενο τθσ Κεωρθτικισ και Εφαρµοςτικισ 
Πθχανικισ 

∆φο (2) ζτθ. 

  

ΔΣΠΣΧΥΣΦΨ                                                                             
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο για αλλοδαποφσ 
φοιτθτζσ του Διατμθματικοφ Πεταπτυχιακοφ Υρογράμματοσ «Δομοςτατικόσ 
Χχεδιαςμόσ και Ανάλυςθ των Ξαταςκευϊν» τθσ Χχολισ Υολιτικϊν Πθχανικϊν.                                                                            

-Ρα ζχουν επιλζξει και να φοιτοφν ςτθν αγγλικι ροι «Postgraduate Course on 
Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures» του προγράμματοσ                                                                  
-Να είναι αλλοδαποί                                                                                  

-Ρα ζχουν καλι επίδοςθ ςτον προπτυχιακό κφκλο ςπουδϊν τουσ.                     

 Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Ξλθροδότθμα Βαςιλειάδθ Χτυλ. Υροκοπίου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Αγγλία για διπλωματοφχο ανεξαρτιτωσ φφλου, 
τθσ Χχολισ Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου  

(ειδικότθτα Υολεοδομίασ)  

Σ/Θ υποψιφιοσ πρζπει να: 

-είναι Ζλλθνασ πολίτθσ 

-ζχει γίνει αποδεκτόσ από  Υανεπιςτιµιο τθσ Αγγλίασ 

-ζχει λάβει τον µεγαλφτερο βακµό πτυχίου, ανεξςρτιτωσ του ζτουσ αποφοίτθςθσ 
(ςε περίπτωςθ ιςοβακµίασ ςτο πτυχίο, τθν υποτροφία λαµβάνει ο φοιτθτισ που 
ζχει αποφοιτιςει παλαιότερα και διακζτει ιδθ εµπειρία ςτθν αρχιτεκτονικι 
εργαςία)  

Ψζςςερα (4) ζτθ. 

  

Ξλθροδότθμα Σικονομίδθ Οεοντίου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για δφο (2) διπλωµατοφχουσ 
ανεξαρτιτωσ φφλου, τθσ Χχολισ Χθµικϊν Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου (ςτισ ειδικότθτεσ Υεριβαλλοντικι Ψεχνολογία και Χθµικι 
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Πθχανικι) 

-Ξαταγωγι από τθν περιοχι Ξαλαβρφτων, ι αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι από 
αυτι τθν περιοχι, από τθν ευρφτερθ περιοχι του Ροµοφ Αχαϊασ ι τθσ 
Υεριφζρειασ ι όλθσ τθσ χϊρασ 

-Βακµόσ «Άριςτα» ςφµφωνα µε τθν κρίςθ των κακθγθτϊν 

Ψζςςερα (4) ζτθ. 

 
Ξλθροδότθμα Ξαψαλάκθ Ζμιλυ 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για απόφοιτο ανεξαρτιτωσ φφλου, από 
κάκε Χχολι του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ/θ απόφοιτοσ πρζπει να: 

α).  ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο κατά το 
προθγοφµενο ι το τρζχον ακαδθµαϊκό ζτοσ (δεκτοί και οι απόφοιτοι του 
Λουλίου), 

β).  ζχει γίνει δεκτόσ από Υανεπιςτιµιο του εξωτερικοφ για µεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςε κζµατα που ενδιαφζρουν τθ Χχολι προζλευςισ του  

γ).  είναι αριςτοφχοσ ι άξιοσ απόφοιτοσ του Λδρφµατοσ  

δ).  μθν διακζτει επαρκι οικονοµικά µζςα για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

ε).  αποδζχεται µε υπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599 ότι κα απαςχολθκεί ςτθν 
Ελλάδα µετά το πζρασ των µεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του ςτο αντικείµενο ςτο 
οποίο µετεκπαιδεφτθκε 

ςτ).  μθν επιχορθγείται από άλλθ πθγι για τισ ςπουδζσ του ςτο εξωτερικό 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Ωποτροφία Ψςάκωνα                                        
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για διπλωματοφχο ανεξαρτιτωσ φφλου 
τθσ Χχολισ Χθμικϊν Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου                                                           
-Ωποψιφιοι με Ελλθνικι υπθκοότθτα και να ζχουν αποκτιςει το πτυχίο τουσ όχι 
περιςςότερο από δφο (2) ζτθ προ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.                                       

-Θ επιλογι γίνεται με κριτιριο τον μεγαλφτερο βακμό του πτυχίου (από οκτϊ –8- 
και άνω) κακϊσ και το χαμθλότερο ειςόδθμα.                                     

 Δφο (2) ζτθ.  

 

Μδρυμα Πιχελι Υαναγιϊτθ και Ζφθσ 

 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για δφο (2) απόφοιτουσ ανεξαρτιτωσ 
φφλου τθσ Χχολισ Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου, ςε επιςτθµονικά πεδία που ανικουν ι είναι ςυγγενι µε τθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ Αιςκθτικισ  

-Σι υποψιφιοι πρζπει να είναι διπλωµατοφχοι Αρχιτζκτονεσ Πθχανικοί του 
Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου, με αποφοίτθςθ τα τελευταία πζντε  (5) ζτθ 
-βακµόσ του πτυχίου, κζµα και βακµόσ διπλωµατικισ εργαςίασ και οι βακµοί  
ςε µακιµατα ςχετικά µε τισ µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Θ ποιότθτα του επιςτθµονικοφ και αρχιτεκτονικοφ ζργου των υποψθφίων 

-Θ πρόταςθ για τισ µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Χυςτατικζσ επιςτολζσ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ 

Ζνα (1) ζτοσ.  

 

Ξλθροδότθμα Χτρίγκου Γεωργίου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Γερµανία) για ζναν (1) ι δφο (2) 
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φοιτθτζσ ανεξαρτιτωσ φφλου τθσ Χχολισ Πθχανολόγων Πθχανικϊν του Εκνικοφ 
Πετςοβίου Υολυτεχνείου για ειδίκευςθ ςτον κλάδο «Ατµοπαραγωγοί και 
Κερµικζσ Εγκαταςτάςεισ» 

-Άποροι αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Χτιριξθσ & Χπουδϊν Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου, Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, Ψμιμα Διαχείριςθσ 
Υεριουςίασ,  

Ψθλ: +30 210 7722890  fax: +30 210 7721812                                                     

 

Ωποτροφία Χοφίασ Χλωροφ                                     
 

Χοριγθςθ υποτροφιϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ ςτον 
κλάδο τθσ Δαςολογίασ                                          

1. Διπλωματοφχοι Δαςολόγοι του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ 
(Α.Υ.Κ.) και του Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου Κράκθσ (Δ.Υ.Κ.) 

 2. Διπλωματοφχοι Πθχανικοί άλλων Ανωτάτων Χχολϊν του εςωτερικοφ                                                             

 Διάρκεια: Τςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, με δυνατότθτα παράταςθσ  
ωσ τζςςερα (4) ζτθ. 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Χτιριξθσ & Χπουδϊν Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου, Διεφκυνςθ Χπουδϊν, Ψμιμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν και 
Ζρευνασ Ψθλ: +30 210 7721352                                         

 

Βράβευςθ καλφτερθσ Διδακτορικισ διατριβισ             
 

-Ωποψιφιοι διδάκτορεσ όλων των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου                          

-Βράβευςθ τθσ καλφτερθσ διδακτορικισ διατριβισ (16,36% επί των κακαρϊν 
εςόδων του Ξλθροδοτιματοσ)  

Βραβεφεται μία (1) διδακτορικι διατριβι ανά ζτοσ, θ οποία επιλζγεται από όλεσ 
τισ Χχολζσ των Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου, μετά από πρόταςθ τθσ 
Επιτροπισ 

Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν τθσ κάκε Χχολισ, θ οποία, μετά από αξιολόγθςθ, 
προτείνει τθν καλφτερθ για τθν τελικι τθσ αξιολόγθςθ.  

  
Ψομζασ Πακθματικϊν, Χχολι Εφαρμοςμζνων Πακθματικϊν και Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν Ψθλ: +30 210 7723291                                                                      

 

Μδρυμα Υαπακυριακόπουλου Χριςτου                                               
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για τζςςερισ (4) υποψιφιουσ διδάκτορεσ ανεξαρτιτωσ 
φφλου του Ψομζα Πακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ 
Πετςοβίου Υολυτεχνείου, με ευκφνθ τοφ ίδιου τοφ Ψομζα. 

 

ΑΡΩΨΑΨΘ ΧΧΣΟΘ ΞΑΟΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 
 

Διεφκυνςθ Σικονομικισ Διαχείριςθσ, Ψμιμα Ξλθροδοτθμάτων & Ακίνθτθσ 
Υεριουςίασ  

Υατθςίων 42  106 82 Ακινα  

Ψθλ: +30210 3897142   fax: +30210 3834751 

Υλθρ: κ. Ξ. Ουράκοσ   

http://www.asfa.gr   / Ψμιμα Ξλθροδοτθμάτων http://www.dasta.asfa.gr      

e-mail: career@asfa.gr  

http://www.asfa.gr/
http://www.dasta.asfa.gr/
mailto:career@asfa.gr
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Ξλθροδότθμα Χπυρίδωνα Βικάτου  
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (κατά προτεραιότθτα ςτθ Γερµανία)  
για πτυχιοφχουσ τθσ Ανωτάτθσ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν 

-Σικονοµικι κατάςταςθ (άποροι φοιτθτζσ) 

-Βακµόσ πτυχίου 

-Αξιολόγθςθ φακζλου από αρµόδια εξεταςτικι επιτροπι 

∆φο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 

 

Ξλθροδότθμα Χουηάνασ Ξεφαλλθνοφ  
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 

 (κατά προτεραιότθτα ςτθν Αγγλία) για πτυχιοφχουσ 

 τθσ Ανωτάτθσ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν 

-Σικονοµικι κατάςταςθ (άποροι φοιτθτζσ) 

-Βακµόσ πτυχίου 

-Αξιολόγθςθ φακζλου από αρµόδια εξεταςτικι επιτροπι 

Δζκα (10) µινεσ  

-Δφο –2- υποτροφίεσ για το εςωτερικό και μία –1- υποτροφία για το εξωτερικό). 
  

Ξλθροδότθμα Αβζρωφ 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ τθσ Ανωτάτθσ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν 
-Βακµόσ πτυχίου (αριςτοφχοσ φοιτθτισ) 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Ξλθροδότθμα Πίκασ Χκουηζ  
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ τθσ Ανωτάτθσ Χχολισ 
Ξαλϊν Ψεχνϊν 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

ΓΕΩΥΣΡΛΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 
 

Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν  

Διεφκυνςθ Χπουδϊν και Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

 Λερά οδόσ 75, Βοτανικόσ 118 55 Ακινα  

Ψθλ.: +30 210  5294929  fax: +30  210 5294917  

Υλθρ: κ. Θ. Ξωτςαγιάννθσ, e-mail: iliask@aua.gr   http://www.aua.gr    

κα Π. Παραντίδου, Ψθλ: +30 210  529 4930   

fax: +30 210 529 4917   e-mail: mariam@aua.gr    

 

Γραμματεία Επιςτιμθσ Φυτικισ Υαραγωγισ: κα Υερθφάνου  
Ψθλ: +30 210 5294522  fax: +30 210 5294525   
e-mail: sofiap@aua.gr    http://www.aua.gr                              

Γραμματεία Επιςτιμθσ Ηωϊκισ Υαραγωγισ & Ωδατοκαλλειεργειϊν: κα Οεοφςθ  

Ψθλ. & Fax: +30 210 5294414  e-mail: dleousi@aua.gr    http://www.aua.gr    

Γραμματεία Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ: κα Χχινά  

Ψθλ. & Fax: +30 210 5294662 

 e-mail: gbiotech@aua.gr    http://www.aua.gr    

Γραμματεία Αγροτικισ Σικονομίασ & Ανάπτυξθσ: κα Ηορμπά  
Ψθλ: +30 210 5294742 fax: +30 210 5294710  

 e-mail: saoa@aua.gr    http://www.aua.gr   

mailto:iliask@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:mariam@aua.gr
mailto:sofiap@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:dleousi@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:gbiotech@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:saoa@aua.gr
http://www.aua.gr/
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 Γραμματεία Επιςτιμθσ & Ψεχνολογίασ Ψροφίμων: κα Χατηθαντωνίου 

Ψθλ: +30 210 5294677  fax: +30 210 5294677   

e-mail: ett@aua.gr    http://www.aua.gr         

Γραμματεία Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Υόρων & Γεωργικισ Πθχανικισ:  
κα Φραγγίςκου Ψθλ. & Fax: +30 210 5294122   

e-mail: cbalis@aua.gr   http://www.aua.gr                                                                         

Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζριμνασ: Υλθρ: κ. Ξωτςαγιάννθσ  

Ψθλ: +30 210 5294929 fax: +30 210 5294917  e-mail: iliask@aua.gr   

κα Π. Παραντίδου Ψθλ: +30 210 5294930   

fax: +30 210 5294917 e-mail: mariam@aua.gr   
 

1. Ωποτροφίεσ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του Ψμιματοσ 
Επιςτιμθσ Φυτικισ Υαραγωγισ                                                                 

 

Σι τζςςερισ (4)  πρωτεφςαντεσ κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςε κάκε μία από τισ 
τζςςερισ (4) κατευκφνςεισ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
δικαιοφνται μείωςθ των προβλεπόμενων διδάκτρων τουσ κατά 30% 

για το Α’ εξάμθνο ςπουδϊν.                                                                       

 

2. Ωποτροφία Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του Ψμιματοσ 
Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ                                                                             

 
-Απονζμεται χρθματικό βραβείο ςε ζναν (1) φοιτθτι που πρϊτευςε και πζτυχε 
ςυνολικό βακμό τουλάχιςτον επτά  

και μιςό (7,5) από όλεσ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ειςαγωγισ 
του ςτο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν.             

 

3. Ωποτροφίεσ του Διατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
«Σργάνωςθ & Διοίκθςθ Επιχειριςεων Ψροφίμων & Γεωργίασ» των Ψμθμάτων 
Αγροτικισ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροφίμων                                                                                           

 

-Απονζμεται χρθματικό βραβείο ςε ζναν (1) φοιτθτι ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει  
τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτα μακιματα του Α’ εξαμινου ςπουδϊν του 
Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 

-ςε ζναν (1) φοιτθτι με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτα μακιματα του Β’ 
εξαμινου ςπουδϊν του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. 

 

4. Ωποτροφίεσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Σλοκλθρωμζνθ 
Ανάπτυξθ & Διαχείριςθ του Αγροτικοφ Χϊρου» του Ψμιματοσ Αγροτικισ 
Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ                                                  

 

-Απονζμονται χρθματικά βραβεία: 

-ςε ζναν (1) φοιτθτι με τον υψθλότερο και ςε ζναν (1) φοιτθτι με τον δεφτερο 
υψθλότερο μζςο όρο βακμολογίασ ςτισ εξετάςεισ των μακθμάτων κατά το Α’ 
εξάμθνο του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν.  

Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, το ποςό μοιράηεται ςτουσ δικαιοφχουσ.                                           

-Απονζμονται επίςθσ χρθματικά βραβεία: 

-ςε ζναν (1) φοιτθτι με τον υψθλότερο και ςε ζναν (1) φοιτθτι με τον δεφτερο 
υψθλότερο μζςο όρο βακμολογίασ ςτισ εξετάςεισ των μακθμάτων κατά το Β’ 
εξάμθνο του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. Χε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ, το ποςό μοιράηεται  εξίςου ςτουσ δικαιοφχουσ.         

mailto:ett@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:cbalis@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:iliask@aua.gr
mailto:mariam@aua.gr
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ AΚHNΩN 

 

Υατθςίων 76  104 34 Ακινα 

Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

Ψθλ: +30 210 8203373  fax: +30 210 8212722 

http://www.aueb.gr   e-mail: levas@aueb.gr   

Υλθρ: κ. Κ. Οζβασ 

 

Μδρυμα Ξακθγθτοφ Υανεπιςτθμίου Χεπεντηι Γ. Χαραλάμπουσ 

 
Διεφκυνςθ Λδρφματοσ: Αγίασ Χοφίασ 8  154 51 Ρζο Ψυχικό  Ψθλ: +30 210 6771547 

 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ  

του Ψµιµατοσ Σικονοµικισ Επιςτιµθσ του Σικονοµικοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Υιςτοποιθτικό βακµολογικισ επίδοςθσ 

-Βακµόσ πτυχίου τουλάχιςτον οκτϊ και μιςό (8,5) για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

-Σικογενειακι κατάςταςθ, κοινωνικι δραςτθριότθτα, γενικι µόρφωςθ, 
εραςιτεχνικι εναςχόλθςθ των υποψθφίων.  

                                     

Μδρυμα Γεωργίου Χαλκιοποφλου  
Υλθρ: κα Α. Αργυροποφλου 

Ψθλ: +30 210 8203216 ι 218  fax: +30 210 8214081 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των Ψµθµάτων Σικονοµικισ Επιςτιµθσ, 
∆ιεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σικονοµικϊν Χπουδϊν, Σργάνωςθσ και ∆ιοίκθςθσ 
Επιχειριςεων, Πάρκετινγκ και Επικοινωνίασ, Οογιςτικισ  

και Χρθµατοοικονοµικισ, ∆ιοικθτικισ Επιςτιµθσ και Ψεχνολογίασ, Υλθροφορικισ 
και Χτατιςτικισ, του Σικονοµικοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Αίτθςθ µποροφν να υποβάλουν όςοι δικαιοφνται εγγραφι ςτο Γϋτουλάχιςτον 
εξάµθνο των ςπουδϊν τουσ, διακρίνονται για τθν επίδοςι τουσ ςτα µακιµατα 
του προθγοφµενου ζτουσ (βακµόσ επτά και μιςό -7,5- και άνω), µε τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτα µακιµατα των προθγοφµενων 
ετϊν 

- περιοριςµζνοι οικονοµικοί πόροι  

-Αίτθςθ µποροφν να υποβάλουν και αριςτοφχοι µε βακµό οκτϊ και μιςό (8,5) και 
άνω, ανεξαρτιτωσ οικονοµικϊν πόρων, προκειµζνου να λάβουν τιµθτικι (µθ 
χρθµατικι) υποτροφία. 

 

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

Διεφκυνςθ Περιουςίασ και Προμθκειϊν 

Ψμιμα Ξλθροδοτθμάτων 

Ξτίριο Διοίκθςθσ «Ξ.Ξαρακεοδωρι» (2οσ όροφοσ)  

541 24 Κεςςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30  2310 995213-14  fax: +30 2310 995211 
http://www.auth.gr  admin-tkl@ad.auth.gr 

 Υλθρ: κα Β.Ξουηιϊρτθ  e-mail: vkouzior@ad.auth.gr 

κα Χαρ. Ξουκλινοφ e-mail: chkoukli@ad.auth.gr 

http://www.aueb.gr/
mailto:levas@aueb.gr
http://www.auth.gr/
mailto:admin-tkl@ad.auth.gr
mailto:vkouzior@ad.auth.gr
mailto:chkoukli@ad.auth.gr
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Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Ξατςζα                                                                                         
 

1.ΠΑΚΘΨΕΧ ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ:   

Χοριγθςθ με επιλογι                                  

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μακθτζσ Γυμναςίου (οποιαςδιποτε τάξθσ) των 
Ρομϊν Κεςςαλονίκθσ ι Ξιλκίσ.                                                                                    

-Ωποψιφιοι μζχρι 36 ετϊν, με Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι, οικονομικι 
αδυναμία, καταγωγι από παραμεκόριεσ περιοχζσ του Ρομοφ Ξιλκίσ, κατά 
προτίμθςθ από τθ Γευγελι (πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ 
Πακεδονίασ), με προοπτικι να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε Ψεχνικά 
Επαγγελματικά Οφκεια και Ψεχνικζσ Χχολζσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ των Ρομϊν 
Κεςςαλονίκθσ ι Ξιλκίσ  

-ικοσ και επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ.                                                           

-Πζχρι τζλουσ των ςπουδϊν ςτο Γυμνάςιο φοίτθςθσ,  

επί δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο.    

-Θ υποτροφία ςυνεχίηεται και μετά το Γυμνάςιο, ςε περίπτωςθ φοίτθςθσ ςε 
Ψεχνικά Επαγγελματικά Οφκεια και Ψεχνικζσ Χχολζσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ των 
Ρομϊν Κεςςαλονίκθσ ι Ξιλκίσ.                                                                              

2.ΠΑΚΘΨΕΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΩΡ ΟΩΞΕΛΩΡ Ξ.Ο.Υ. ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΧΧΣΟΩΡ:  

Χοριγθςθ με επιλογι                                  
-Ωποτροφίεσ ςε ςπουδαςτζσ Πζςθσ Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Πακεδονίασ.                                                                                                     
-υποψιφιοι με Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι, ιδιαίτερθ καταγωγι από τθ 
Πακεδονία, θλικία μζχρι 22 ετϊν, με προτίμθςθ των νεϊτερων ςε θλικία κατά 
ςειρά προτεραιότθτασ, οικονομικι αδυναμία, να φοιτοφν ςε Δθμόςιο 
Επαγγελματικό Οφκειο ι Δθμόςια Ψεχνικι Χχολι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
τθσ Πακεδονίασ, με όποια επωνυμία και αν λειτουργοφν κάκε φορά οι ωσ άνω 
Χχολζσ, να ζχουν ςυγκεντρϊςει μζςο όρο βακμολογίασ ςτο προθγοφμενο ζτοσ ι 
εξάμθνο ςπουδϊν δεκαζξι (16) και άνω με άριςτα το 20,  με προτίμθςθ εκείνων 
με τθν υψθλότερθ βακμολογία, να ςτεροφνται λόγω κανάτου τον ζνα, 
τουλάχιςτον, εκ των γονζων τουσ, με προτεραιότθτα όςων ζχουν χάςει και τουσ 
δφο γονείσ τουσ, να διακρίνονται για το ικοσ τουσ και να εξειδικεφονται ςε 
κάποια τζχνθ (τεχνολογικοί τομείσ κ.λ.π.).                                                                         

Πζχρι τζλουσ των ςπουδϊν ςτο ςχολείο -φοίτθςθ επί δϊδεκα (12) μινεσ  
το χρόνο.                                                        

3. ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΥΦΩΨΣΕΨΕΛΧ  Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ:   

Χοριγθςθ με επιλογι             

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε πρωτοετείσ φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ για τθν παρακολοφκθςθ Χχολισ Κετικϊν 
Επιςτθμϊν (Χχολι Κετικϊν Επιςτθμϊν, Υολυτεχνικι, Λατρικι, Σδοντιατρικι, 
Γεωπονίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ, Ξτθνιατρικι και Ψμιμα 
Φαρμακευτικισ).                                                                              
-Ωποψιφιοι μζχρι 36 ετϊν, Ελλθνικισ ικαγζνειασ ι καταγωγισ, οικονομικά 
αδφναμοι, αριςτοφχοι απόφοιτοι Ουκείου, να ζχουν ειςαχκεί ςτο Αριςτοτζλειο 
Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ με ειςαγωγικζσ εξετάςεισ και να κατάγονται από 
 τθ Πακεδονία, να διακρίνονται για το ικοσ και τθν επίδοςι τουσ ςτθ Χχολι 
φοίτθςθσ.                                                                                                     
  Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο.              

 

Ξλθροδότθμα Δθμθτρίου Ψςιακμακόπουλου                                             
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε πρωτοετείσ φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ για ςπουδζσ  

ςε όλεσ τισ Χχολζσ ι τα Ψμιματά του.                                                                                   
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-Ωποψιφιοι μζχρι 36 ετϊν, Ελλθνικισ ικαγζνειασ ι καταγωγισ, να ζχουν 
ειςαχκεί ςτο Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ με ειςαγωγικζσ 
εξετάςεισ, καταγωγι από τθν Ζδεςςα ι τθ Κεςςαλονίκθ, απόφοιτοι Ουκείου 
Ζδεςςασ ι Κεςςαλονίκθσ, από οικογζνειεσ που προςτατεφουν ζνα τουλάχιςτον 
μζλοσ και ετιςια οικογενειακά ειςοδιματα το ανϊτατο μζχρι το διπλάςιο 
αφορολόγθτου ποςοφ ειςοδιματοσ μιςκωτοφ ι ςυνταξιοφχου, όπωσ αυτό 
ορίηεται κάκε φορά από τουσ πίνακεσ του Ωπουργείου Σικονομικϊν, 
προςαυξανόμενο ανάλογα με τον αρικμό των προςτατευόμενων τζκνων, και 
πατριωτικζσ αρχζσ.                                                                                        
 Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο.            

 

Ξλθροδότθμα Χατηθπαμποφκα Αναςταςίου                                                      
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε πρωτοετείσ φοιτθτζσ του Ψμιματοσ Αρχιτεκτόνων 
Πθχανικϊν τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ                                                                                              
  -Ωποψιφιοι με τον μεγαλφτερο βακμό κατά τθν ειςαγωγι τουσ με Υανελλινιεσ 
εξετάςεισ  ςτο Ψμιμα φοίτθςθσ, καταγωγι από τθν πόλθ των Χερρϊν ι από τον 
Ρομό Χερρϊν ι από τθ Πακεδονία, κατά ςειρά προτεραιότθτασ                                                                                            
Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα φοίτθςθσ, επί δϊδεκα (12) 
μινεσ το χρόνο.                      

 
ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΣΟΩΡ ΨΩΡ ΕΨΩΡ ΦΣΛΨΘΧΘΧ ΧΨΣ Α.Υ.Κ.      

Χοριγθςθ  Α). με διαγωνιςμό  Β).  με επιλογι 

 

Ξλθροδότθμα Ρικολάου Αβραμίδθ  
 

 Χοριγθςθ υποτροφίασ με διαγωνιςμό για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτζσ 
όλων των Ψμθμάτων του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ. 
Σι υποψιφιοι πρζπει:                            

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                   

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι 

-Ρα είναι οικονοµικά αδφναμοι ϊςτε να αδυνατοφν να καλφψουν τα ζξοδα  των 
ςπουδϊν τουσ 

-Ρα ζχουν επιτφχει ςτα μακιματα του προθγοφμενου ζτουσ ι των 
προθγοφμενων ετϊν, με μζςο όρο βακµολογίασ τουλάχιςτον επτά (7,0). 

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο. 

 

Ξλθροδότθμα Βάρκα Γεωργίου 
 

Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ  όλων των 
Χχολϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.                                                                 

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                  

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                       
-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                  

-Ρα ςυγκεντρϊνουν μζςο όρο βακμολογίασ ςτο προθγοφμενο ι τα προθγοφμενα 
ζτθ ςπουδϊν επτά και μιςό (7,5) και άνω                                                                      

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι ςε βακμό που αυτό κα μποροφςε να οδθγιςει 
ςτθ διακοπι των ςπουδϊν τουσ.  

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο. 
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Ξλθροδότθμα Χριςτου Βράκα  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με διαγωνιςμό ςε φοιτθτζσ όλων των Ψμθμάτων και 
Χχολϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.                            

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                 

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                            

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι              

-Ρα κατάγονται από τα χωριά Γζρμα, Βογατςικό ι Ξωςταράηιο του Ρομοφ 
Ξαςτοριάσ,  κατά προτίμθςθ από ςυγγενικζσ οικογζνειεσ του διακζτθ, με 
προτεραιότθτα όςων αποφοίτθςαν από το Οφκειο Ψςοτυλίου Ρομοφ Ξοηάνθσ  

-Ρα ζχουν επιτφχει ςτα μακιματα του προθγοφμενου ζτουσ ςπουδϊν με βακμό 
«Οίαν Ξαλϊσ» (ζξι και μιςό -6,5-) και άνω.               

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο.  

 

Ξλθροδότθμα Λωάννθ Λμβριϊτθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφίασ με επιλογι ςε ζναν (1) προπτυχιακό φοιτθτι του 
Ψμιματοσ Φιλοςοφίασ και Υαιδαγωγικισ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του 
Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.                                                                    

 Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                     

 -Ρα είναι  μζχρι 36 ετϊν                                        

 -Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                      

 -Ρα φοιτοφν ςτο 3ο ι 4ο εξάμθνο ςπουδϊν του Ψμιματοσ Φιλοςοφίασ και 
Υαιδαγωγικισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                              
-Ρα ζχουν επιτφχει κατά τα πρϊτα εξάμθνα ςπουδϊν ςε τουλάχιςτον 
δεκατζςςερα (14) μακιματα με μζςο όρο βακμολογίασ επτά (7,0) και άνω. 

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα φοίτθςθσ, επί δϊδεκα (12) 
μινεσ το χρόνο. 

 

Ξλθροδότθμα Ακαναςίου και Αναςταςίασ Ξατςανίκα  
 

-Χοριγθςθ υποτροφίασ με επιλογι ςε φοιτθτι του Ψμιματοσ Πθχανολόγων 
Πθχανικϊν τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου 
Κεςςαλονίκθσ ι, ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ, από οποιοδιποτε Ψμιμα τθσ 
Υολυτεχνικισ Χχολισ 

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                      

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                    

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                 

-Ρα κατάγονται από τθ Βλάςτθ Ξοηάνθσ ι από τθ Κεςςαλονίκθ κατά ςειρά 
προτεραιότθτασ και, ςε περίπτωςθ πολλϊν υποψθφίων, με προτίμθςθ ςτον 
οικονομικά αςκενζςτερο.  

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα φοίτθςθσ. 

 
Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Kλεινιά  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με διαγωνιςμό ςε φοιτθτζσ των Εφαρμοςμζνων 
Επιςτθμϊν και τθσ Πθχανικισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ  

(των Χχολϊν Κετικϊν Επιςτθμϊν, Υολυτεχνικισ, Γεωπονίασ, Δαςολογίασ & 
Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ, Ξτθνιατρικισ, Λατρικισ, Σδοντιατρικισ και του 
Ψμιματοσ Φαρμακευτικισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ)                                  
Σι υποψιφιοι πρζπει:                                              

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                  
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-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                

-Ρα κατάγονται κατά προτίμθςθ από τθ Δυτικι Πακεδονία και ιδιαίτερα από τθ 
Χιάτιςτα ι τθν Ξοηάνθ (δεν αποκλείονται φοιτθτζσ από άλλεσ περιοχζσ τθσ 
Ελλάδασ)                                                                  
 Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο. 

 
Ξλθροδότθμα Αμφντα Ξωνςταντινίδθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι για ςπουδζσ ςτθν Λατρικι Χχολι  
του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.                                                           

Σι υποψιφιοι πρζπει: 

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                
-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι                                   

-Ρα διακρίνονται ςτισ ςπουδζσ τουσ ςτθν Λατρικι Επιςτιμθ                                                                     
-Ρα διακρίνονται για το ικοσ και τον εκνωφελι προςανατολιςμό τουσ                               

 -Χε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των υποψθφίων ξεπερνά τον αρικμό των 
χορθγοφμενων υποτροφιϊν, για τθν ανάδειξθ των υποτρόφων, διεξάγεται 
γραπτόσ διαγωνιςμόσ.                          

Δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο μζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτθν Λατρικι 
Χχολι.  

 

Ξλθροδότθμα Κωμά Υαπαμιχαθλίδθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με διαγωνιςμό ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ 
Υολυτεχνικισ Χχολισ και τθσ Χχολισ Κετικϊν Επιςτθµϊν του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.                                                                 

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                
-Ρα είναι αριςτοφχοι (μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτο προθγοφμενο ι τα 
προθγοφμενα ζτθ ςπουδϊν οκτϊ και μιςό -8,5- και άνω )                                                                               

-Θλικία μζχρι 36 ετϊν                                         

-Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι 

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ, επί 
δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο.                                                               

 

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Ψςϊπρου  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ όλων των 
Χχολϊν και Ψμθμάτων του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.          

 Σι υποψιφιοι πρζπει:                                          

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                               

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι               

-Ρα ζχουν καταγωγι κατά ςειρά προτεραιότθτασ από το Πελζνικο τθσ ςθμερινισ 
Βουλγαρίασ ι από οποιαδιποτε περιοχι τθσ Βόρειασ Κράκθσ (Ανατολικισ 
Φωμυλίασ) ι από τθ Κράκθ ι από τθν Ανατολικι Πακεδονία                                           

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι (τα ατομικά και οικογενειακά τουσ ειςοδιματα 
να μθν επαρκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των ςπουδϊν τουσ ).   

Πζχρι τζλουσ των βαςικϊν ςπουδϊν ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι φοίτθςθσ. 

 

ΥΨΩΧΛΣΩΧΣΛ ΨΣΩ  Α.Υ.Κ. ΓΛΑ  ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΕΧ  ΧΥΣΩ∆ΕΧ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ 

Χοριγθςθ  Α). με επιλογι  Β). με διαγωνιςμό 
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Ξλθροδότθμα Αναςταςίου Αναςταςιάδθ 
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ  του Ψµιµατοσ 
Υολιτικϊν Πθχανικϊν τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ.             

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                 

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                    

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                       

-Ρα κατάγονται από τθν Ανατολικι ι τθ Δυτικι ι τθ Βόρεια Κράκθ (Ανατολικι 
Φωμυλία), κατά προτίμθςθ από τισ Χαράντα Εκκλθςιζσ και το Χκοπό Ανατολικισ 
Κράκθσ                                                       
 -Ρα μθ διακζτουν τα οικονομικά μζςα για τθ ςυνζχιςθ των μεταπτυχιακϊν τουσ 
ςπουδϊν              

 -Ρα ζχουν άμεμπτο ικοσ και αφοςίωςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ.  

 Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ.  Επί δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο. 

 

Ξλθροδότθμα Ακαναςίου και Αναςταςίασ Ξατςανίκα  
 

-Χοριγθςθ υποτροφίασ με επιλογι ςε πτυχιοφχο του Ψμιματοσ Πθχανολόγων 
Πθχανικϊν τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ.  

 Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                    

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                            

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                       

-Ρα ζχουν καταγωγι από τθ Βλάςτθ Ξοηάνθσ ι τθ Κεςςαλονίκθ                                                                     

-Ρα κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ςτο Ψμιμα Πθχανολόγων 
Πθχανικϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ με προτεραιότθτα 
ςτο εργαςτιριο Χτοιχείων Πθχανϊν και Πθχανολογικοφ Χχεδιαςμοφ                                                              

-Χε περίπτωςθ πολλϊν υποψθφίων που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ 
χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ, προτιμάται ο οικονομικά αςκενζςτεροσ.                                                                                                                              

Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Οαηαρίδθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε πτυχιοφχουσ των Χχολϊν Γεωπονίασ ι 
Δαςολογίασ και Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Χχολι αποφοίτθςθσ.     

 Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                    

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                           

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                      

-Πε καταγωγι κατά προτίμθςθ Υοντιακι ι από ακριτικζσ περιοχζσ και νθςιά τθσ 
Ελλάδασ                                                              

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι                                          

-Ρα ζχουν καλι επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ.     

Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ.  

 

Ξλθροδότθμα Συρανίασ Υαπαχριςτοδοφλου 

 
 

Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ Κεωρθτικϊν 
Χπουδϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ (Κεολογικι Χχολι, 
Φιλοςοφικι Χχολι, Ρομικϊν και Σικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ψμιμα 
Δθμοςιογραφίασ και Πζςων Παηικισ Επικοινωνίασ, Ψμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ 
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Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Ψμιμα Πουςικϊν Χπουδϊν) με προτεραιότθτα ςε 
πτυχιοφχουσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ.                                                       

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                                   

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                       

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                    

-Ρα διενεργοφν ζρευνα ι να εκπονοφν διδακτορικι διατριβι ςτθ Οαογραφία(θ 
μεταπτυχιακι ζρευνα ι θ διατριβι τουσ να αςχολείται με κζμα που εμπίπτει ςτο 
πεδίο τθσ Οαογραφίασ), να κατάγονται από τθν Ανατολικι, Δυτικι ι Βόρεια 
Κράκθ (Ανατολικι Φωμυλία), κατά ςειρά προτεραιότθτασ, να ζχουν βακμό 
πτυχίου τουλάχιςτον επτά (7,0) και ικοσ άμεμπτο.  

 Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ. 

 

Δωρεά ςτθ μνιμθ του Α.Φ. Χρθςτίδθ                                                                                          
Δωρεά Οευκοκζασ Χριςτίδου                                                                        
 

 

-Χοριγθςθ μιασ (1) υποτροφίασ με επιλογι ςε μεταπτυχιακό φοιτθτι  
του Ψμιματοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ,  
για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ψμιμα Φιλολογίασ.                                                                                          

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                                                          

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                                          
-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                                                

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι                                                                                

-Ρα ζχουν βακμό πτυχίου τουλάχιςτον Οίαν Ξαλϊσ 

 (ζξι και μιςό -6,5- και άνω) 

 -Ρα ειδικεφονται ςτθ Γλωςςολογία με κατεφκυνςθ  

τθν Λςτορικι ι Κεωρθτικι Γλωςςολογία.                                                                                                                             

Δφο (2) ζτθ επί δϊδεκα (12) μινεσ το χρόνο.                                                                                                            

 

Ξλθροδότθμα Υαγκρατίου Χαβράνθ  
 

-Χοριγθςθ μιασ (1) υποτροφίασ με διαγωνιςμό  

ςε μεταπτυχιακό φοιτθτι τθσ Λατρικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου 
 Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.                                                    

  Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                        

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                        

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                           

-Ρα διακρίνονται για τθν επιμζλειά τουσ                                 

-Ρα μθν απαςχολοφνται ςε δθμόςιο ι  ιδιωτικό φορζα.     

Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ.              

 
ΥΨΩΧΛΣΩΧΣΛ  ΨΣΩ Α.Υ.Κ. ΓΛΑ ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΕΧ ΧΥΣΩΔΕΧ ΧΨΣ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ  

Χοριγθςθ Α).  με διαγωνιςμό  Β). με επιλογι  

  

Ξλθροδότθμα «Αγακόνικου Αγακονικόπουλου»    
-Ωποτροφία  με διαγωνιςμό ςε πτυχιοφχο του Ψμιματοσ Πακθματικϊν τθσ 
Χχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν του Α.Υ.Κ.  

για περαιτζρω ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

- βακμόσ πτυχίου  ‘Αριςτα (8.5 και άνω) 

- μζχρι 36 ετϊν  

-ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι  

-γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ μετεκπαίδευςθσ. 
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Ξλθροδότθμα Οαμπρινισ- Οίvασ Ακαναςοφλα  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε πτυχιοφχουσ τθσ Χχολισ Κετικϊν 
Επιςτθµϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ για μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςτθν Ευρϊπθ ι τισ Η.Π.Α.    

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                                 

-Ρα ζχουν λάβει τον μεγαλφτερο βακμό πτυχίου                            

-Ρα κατάγονται κατά προτίμθςθ από τθν Ιπειρο   

 Δφο (2) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ το ανϊτερο. 

 

Ξλθροδότθμα Αναςταςίου Αναςταςιάδθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε πτυχιοφχουσ του Ψµιµατοσ Υολιτικϊν 
Πθχανικϊν τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό.  

  Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                                   

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                    

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                    

-Ρα ζχουν καταγωγι (από πλευράσ τουλάχιςτον του ενόσ γονζα) από τθν 
Ανατολικι ι Δυτικι ι Βόρεια Κράκθ (Ανατολικι Φωμυλία), κατά ςειρά 
προτεραιότθτασ, με προτίμθςθ ςε όςουσ κατάγονται από το Χκοπό και τισ 
Χαράντα Εκκλθςίεσ Ανατολικισ Κράκθσ                                                                         

–Ρα γνωρίηουν επαρκϊσ τθ γλϊςςα τθσ  χϊρασ μετεκπαίδευςθσ (Ευρϊπθσ ι 
Αμερικισ)                                                                     
  -Ρα ζχουν ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων για ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ ςτο 
εξωτερικό                                                         

-Ρα ζχουν ικοσ  και πρόκεςθ αφοςίωςθσ ςτισ ςπουδζσ                                                                           
Ζνα (1) ζτοσ αρχικά με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ  
το ανϊτερο.                 

 

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Ξατςζα  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε πτυχιοφχουσ των Χχολϊν Κετικϊν 
Επιςτθμϊν, Υολυτεχνικισ, Γεωπονίασ, Δαςολογίασ & Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ, 
Ξτθνιατρικισ, Λατρικισ, Σδοντιατρικισ και του Ψμιματοσ Φαρμακευτικισ του 
Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, για ςπουδζσ Κετικϊν Επιςτθμϊν 
ςτθν Ευρϊπθ ι τθν Αμερικι.                                                      

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                       

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                           

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                       

-Ρα ζχουν καταγωγι από τθ Πακεδονία                                                                                  

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι (να ςτεροφνται οικονομικϊν πόρων για ςυνζχιςθ 
των ςπουδϊν τουσ ςτο εξωτερικό)                                                                              

-Ρα είναι αριςτοφχοι του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ (βακμόσ 
πτυχίου από οκτϊ και μιςό -8,50- και άνω)                                                                                

-Ρα ζχουν διαπρζψει ςε επιςτθμονικι επίδοςθ και ικοσ.     

Δφο (2) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ επιπλζον. 

 

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Οαηαρίδθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με επιλογι ςε πτυχιοφχουσ τθσ Γεωπονικισ Χχολισ και 
τθσ Χχολισ ∆αςολογίασ και Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ για μετεκπαίδευςθ ι  μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ 
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ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κλάδο τθσ Γεωπονοδαςολογικισ Επιςτιμθσ.                                        

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                         

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                         

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                         

-Ρα είναι αριςτοφχοι ωσ απόφοιτοι του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ 

-Ρα είναι οικονομικά αδφναμοι για τθν αντιμετϊπιςθ των ςπουδϊν τουσ ςτο 
εξωτερικό 
-Ρα είναι κατά προτίμθςθ Υοντιακισ καταγωγισ ι με καταγωγι από ακριτικζσ 
περιοχζσ και νθςιά τθσ Ελλάδοσ.  

Δφο (2) ζτθ με δυνατότθτα παράςταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ επιπλζον. 

 

Ξλθροδότθμα Αναςταςίου Πυςίρογλου  
 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν με διαγωνιςμό ςε πτυχιοφχουσ των Χχολϊν Λατρικισ, 
Υολυτεχνικισ και  Φιλοςοφικισ  του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ευρϊπθ ι τθν Αμερικι 
(ειδίκευςθ ι ςυμπλιρωςθ των ςπουδϊν ςε οριςμζνο κλάδο τθσ επιςτιμθσ του 
υποψθφίου)                                   

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                              

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                               

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι               
-Ρα γνωρίηουν επαρκϊσ τθν ξζνθ γλϊςςα τθσ χϊρασ των μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν τουσ                                

-Ρα ζχουν βακμό πτυχίου τουλάχιςτον Οίαν Ξαλϊσ                                                        

Δφο (2) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ το ανϊτερο.  

  

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Υαπαϊωάννου  
 

-Χοριγθςθ υποτροφίασ με επιλογι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε 
οικονομικά αδφναμθ αριςτοφχο πτυχιοφχο, απόφοιτθ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Αρχιμανδρίτθ Υαγκρατίου Λβθρίτθ Χαβράνθ  
 

-Χοριγθςθ υποτροφίασ με διαγωνιςμό για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό ςε πτυχιοφχο τθσ Λατρικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου 
Κεςςαλονίκθσ για ειδίκευςθ ι ςυμπλιρωςθ των ςπουδϊν του ςτθν Ευρϊπθ ι 
τθν Αμερικι                                         

 Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                         

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                            

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                               

-Ρα διακρίνονται για τθν επιμζλειά τουσ.                             

Δφο (2) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ το ανϊτερο.   

 

Ξλθροδότθμα Χτυλιανοφ Χαμαρά  
 

Χοριγθςθ υποτροφίασ με επιλογι:                                                  

α). Χε πτυχιοφχο τθσ Κεολογικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ για ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του (μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακι 
εκπαίδευςθ), ςτθν Ευρϊπθ ι τισ Η.Π.Α.                                                                                    

-Ωποψιφιοι άρρενεσ, μζχρι 36 ετϊν, Ελλθνικισ ικαγζνειασ ι καταγωγισ, 
οικονομικά αδφναμοι όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των ςπουδϊν τουσ ςτο 
εξωτερικό, καταγωγι από τθ Βόρεια Ελλάδα και κατά προτίμθςθ από το 
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Δθμοτικό Διαμζριςμα Ανδριανισ Δράμασ, να γνωρίηουν επαρκϊσ τθ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ μετεκπαίδευςθσ, με άψογο χαρακτιρα, θκικά και πνευματικά προςόντα, 
να είναι υγιείσ και να μθ πάςχουν από χρόνια νόςο.                                           

Ζνα  (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2)  επιπλζον ζτθ.                                                                                  

β). Χε πτυχιοφχο τθσ Λατρικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ, ο οποίοσ να ζχει ιδθ λάβει ειδικότθτα,  για ςυνζχιςθ των 
ςπουδϊν του ςτο εξωτερικό ι για απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ, είτε για 
περαιτζρω μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ζρευνα και εκπαίδευςθ, κατά 
προτεραιότθτα ςε κεωρθτικοφσ κλάδουσ τθσ Λατρικισ (όπωσ Φυςιολογία, 
Υειραματικι Υακολογία, Λςτορία Λατρικισ κ.λ.π.)                                                                                 
  

-Άρρενα, μζχρι 36 ετϊν, Ελλθνικισ ικαγζνειασ ι καταγωγισ, οικονομικά 
αδφναμο όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των ςπουδϊν του ςτο εξωτερικό, με 
άψογο χαρακτιρα, θκικά και πνευματικά προςόντα, καταγωγι από τθ Βόρεια 
Ελλάδα, κατά προτίμθςθ από το Δθμοτικό Διαμζριςμα Αδριανισ Ρομοφ Δράμασ  

-Ρα προτίκεται να υπθρετιςει τον κλάδο τθσ Επιςτιμθσ του ςτο Αριςτοτζλειο 
Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ (εφόςον του ηθτθκεί) μετά τθ λιξθ τθσ υποτροφίασ 
του για δζκα (10)  ζτθ τουλάχιςτον, να είναι υγιισ και να μθν πάςχει από χρόνια 
νόςο                                                                               

 Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) ι δφο (2) επιπλζον ζτθ. 

 

Δωρεά Χίμου Ζλλθσ 

(ςτθ μνιμθ Γεωργίου Χίμου Υετρι) 
 

-Χοριγθςθ μιασ (1) υποτροφίασ με επιλογι ςε πτυχιοφχο τθσ Φιλοςοφικισ 
Χχολισ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ  για μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςτο Παρίςι ςτον κλάδο τθσ Λςτορίασ τθσ Χφγχρονθσ Ψζχνθσ.                                  

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                        

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                          

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                            
-Ρα γνωρίηουν άριςτα τθν Γαλλικι Γλϊςςα                            

-Ρα ζχουν βακμό πτυχίου τουλάχιςτον Οίαν Ξαλϊσ ,ζξι και μιςό (6,5) και άνω- 
και να ςυγκεντρϊνουν τον μεγαλφτερο βακμό πτυχίου μεταξφ των 
ςυνυποψθφίων τουσ.  

Ζνα(1)  ζτοσ με δυνατότθτα παράςταςθσ για ζνα (1) ζτοσ επιπλζον.  

 

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ             
 

Γενικι  Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν - Ψμιμα Χπουδϊν                                                                                                      
Ξτίριο Δοίκθςθσ «Ξ. Ξαρακεοδωρι» (ιςόγειο) 

 541 24  Κεςςαλονίκθ                                                                                               
Υροϊςταμζνθ : κα Ελζνθ Χρυςοβελίδου-Ψουλοφπθ  

Ψθλ: +30 2310 996771 fax: +30 2310 995112  

e-mail: dps@auth.gr                                                                          

ιςτότοποσ: http://dps.web.auth.gr                          

 
ΑΥΣΦΣΛΨΣΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

ΦΣΛΨΘΨΕΧ- ΥΨΩΧΛΣΩΧΣΛ                                                                                         
 ΧΨΣ ΚΕΦΛΡΣ ΕΡΨΑΨΛΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΧΧΣΟΕΛΣΩ  

ΡΕΑΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΨΣΩ Α.Υ.Κ.                                                           

 

Χοριγθςθ με επιλογι                                                                                           

-Πακιματα Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Υολιτιςμοφ  

(Αφγουςτοσ-Χεπτζμβριοσ)                                                                                                 -
Αλλοδαποί (αλλογενείσ και ομογενείσ) προερχόμενοι από οποιαδιποτε χϊρα                                                                                 

mailto:dps@auth.gr
http://dps.web.auth.gr/
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Υροχποκζςεισ:  

-τεκμθριωμζνο ενδιαφζρον για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα και τον Υολιτιςμό  

-ςπουδζσ ςε αυτόν τον τομζα ι ςε ςχετικό αντικείμενο                                                                 

-ςοβαρό υπόβακρο ςε δραςτθριότθτεσ μελζτθσ, ανάδειξθσ και προβολισ τθσ 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ και του Υολιτιςμοφ                                                                       

-ανϊτερο επίπεδο ςπουδϊν                                                                                        

-εμπειρία εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ                                                           

-ιςχυρζσ ενδείξεισ διαςφνδεςθσ του προγράμματοσ με τθν ακαδθμαϊκι ι και τθν 
επαγγελματικι ςταδιοδρομία των υποψθφίων.                                                                          
Διάρκεια: ζνασ (1) μινασ                                                                                 

Αιτιςεισ: από 1 Σκτωβρίου ζωσ 28 Φεβρουαρίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ  

(ςφραγίδα αποςτολισ φακζλου μζςω ταχυδρομείου)                                                                      

Υλθρ: κα Λωάννα Ξορπίδου Ψθλ: +30 2310 994168   

e-mail: iwanna@lib.auth.gr      

                                                                                                           

ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ - ΑΡΨΑΥΣΔΣΨΛΞΕΧ ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ                                                                   

 

Χοριγθςθ με επιλογι                                                                                              

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε όλεσ τισ Χχολζσ και Ψμιματα του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                         

-Υροπτυχιακοί φοιτθτζσ των Χχολϊν και Ψμθμάτων του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, που φοιτοφν ςτο Γ’ ι ςτο Ε’ εξάμθνο ςπουδϊν 
(για Χχολζσ ι Ψμιματα 4ετοφσ φοίτθςθσ), ςτο Γ’, Ε’ ι Η’ εξάμθνο ςπουδϊν (για 
Χχολζσ ι Ψμιματα 5ετοφσ φοίτθςθσ) και ςτο Γ’, Ε’, Η’ ι Κ’ εξάμθνο ςπουδϊν (για 
Χχολζσ 6ετοφσ φοίτθςθσ).                                                                                                        

-Εξαιρετικι επίδοςθ                                                                                                  

-Σικογενειακό και ατομικό ειςόδθμα                                                                        

-Ξοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι                                                                          

-Σ υποψιφιοσ να μθ λαμβάνει ςυγχρόνωσ υποτροφία από άλλθ πθγι.                                                                                      
Εξάμθνθ διάρκεια (εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ)                      

Αιτιςεισ:  τον Ροζμβριο μινα                                                                                    

Υλθρ:  κα Βαςιλικι Γζρμανου  e-mail: vgermano@ad.auth.gr  

κα Παρία Λωαννίδου  e-mail:  mrioan@ad.auth.gr 

Ψθλ: +30 2310 991373  +30 2310 995132    
 

ΑΟΟΣΔΑΥΣΛ-ΑΟΟΣΓΕΡΕΛΧ ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ                         

 

Χοριγθςθ με επιλογι                                                                

-Υροπτυχιακζσ  ςπουδζσ ςε όλεσ τισ Χχολζσ και Ψμιματα του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                              

-Αλλοδαποί - αλλογενείσ προπτυχιακοί φοιτθτζσ εγγεγραμμζνοι ςτισ Χχολζσ ι 
Ψμιματα του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                                       
-Επίδοςθ ςτθ Χχολι φοίτθςθσ  

 -Υιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Ρζασ  Ελλθνικισ Γλϊςςασ                                                             

-Βακμόσ επίδοςθσ  Απολυτθρίου Πζςθσ Εκπαίδευςθσ                                                         
Σικονομικι αδυναμία                                                                                                 

-Σ υποψιφιοσ να μθ λαμβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι τθσ χϊρασ του ι 
Ελλθνικι                                                                                                                        
 -Σ υποψιφιοσ να μθν είναι μόνιμοσ κάτοικοσ τθσ Ελλάδασ.                            

Διάρκεια ετιςια, με δυνατότθτα ανανζωςθσ ωσ το τζλοσ των κανονικισ 
διάρκειασ ςπουδϊν ανάλογα με τθ Χχολι φοίτθςθσ.                            

Αιτιςεισ: τον Ροζμβριο μινα  (εφόςον προκθρυχκεί θ υποτροφία). 

 
ΑΟΟΣΔΑΥΣΛ-ΑΟΟΣΓΕΡΕΛΧ ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ  

(Β’ και Γ’ κφκλου ςπουδϊν) 

mailto:iwanna@lib.auth.gr
mailto:vgermano@ad.auth.gr
mailto:mrioan@ad.auth.gr
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Χοριγθςθ με επιλογι 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (Β’ και Γ’ κφκλου) ςε όλεσ τισ Χχολζσ και Ψμιματα του 
Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ 

-Αλλοδαποί-αλλογενείσ μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                                    

-Ωποψιφιοι διδάκτορεσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                           

 -Σικονομικι αδυναμία                                                                                                   
-Υιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Ρζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ                                                             

-Ειςιγθςθ επιβλζποντα κακθγθτι/τριασ         

-Σ υποψιφιοσ να μθ λαμβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι τθσ χϊρασ του ι 
Ελλθνικι                                                                                                                  

-Σ υποψιφιοσ να μθν είναι μόνιμοσ κάτοικοσ τθσ Ελλάδασ.   

Διάρκεια ετιςια, με δυνατότθτα ανανζωςθσ. Πζγιςτθ, 2 ζτθ για μεταπτυχιακό 
τίτλο, 3 ζτθ για διδακτορικό τίτλο.                 

Αιτιςεισ: τον Ροζμβριο μινα (εφόςον προκθρυχκεί θ υποτροφία).                     

 

ΑΟΟΣΔΑΥΣΛ-ΑΟΟΣΓΕΡΕΛΧ ΞΑΛ ΣΠΣΓΕΡΕΛΧ 

ΕΦΕΩΡΘΨΕΧ  

ΕΛΔΛΞΕΧ ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΕΦΕΩΡΑΧ «ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΘΧ»   

 

Χοριγθςθ με επιλογι  

 -Αλλοδαποί-αλλογενείσ και ομογενείσ μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ από 
Υανεπιςτιμια του εξωτερικοφ                                                                                       

-Αλλοδαποί-αλλογενείσ και ομογενείσ υποψιφιοι διδάκτορεσ από Υανεπιςτιμια 
του εξωτερικοφ                                                                                       

-Ρζοι ερευνθτζσ πανεπιςτθμίων εξωτερικοφ για τθ διενζργεια επιςτθμονικισ 
ζρευνασ ςε όλεσ τισ Χχολζσ και Ψμιματα του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ                                                                                                              
 -Βεβαίωςθ Πζλουσ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Υροςωπικοφ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ ότι δζχεται να αναλάβει τθν εποπτεία του 
υποτρόφου κατά τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ                                                                                                                          
-Αναλυτικι παρουςίαςθ και χρονοδιάγραμμα τθσ ζρευνασ που ο 
ενδιαφερόμενοσ επικυμεί να πραγματοποιιςει                                                          

-Σ υποψιφιοσ να μθ λαμβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι τθσ χϊρασ του ι 
Ελλθνικι                                                                                                                       
 -Σ υποψιφιοσ να μθν είναι μόνιμοσ κάτοικοσ τθσ Ελλάδασ.                         

Διάρκεια τρίμθνθ                                                                                                     

 Αιτιςεισ  δεκτζσ  κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ  (εφόςον 
προκθρυχκεί θ υποτροφία).                                                                    

 

ΕΟΟΘΡΕΧ ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ-ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ CERN (Summer Student)                                                        
 

Χοριγθςθ με επιλογι από τθν αρμόδια Επιτροπι Επιλογισ CERN 

-Υροπτυχιακοί φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ ςτισ  
επιςτιμεσ Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν, Φυςικισ, Χθμείασ                                                         

 -Σι υποψιφιοι να φοιτοφν ςτο Αριςτοτελείο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ και να 
ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ ςπουδϊν φοίτθςθσ                                                                                                                       
-Ρα μθν ζχουν εργαςτεί προθγουμζνωσ ςτο CERN                                                     

-Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (εκτιμάται θ γνϊςθ τθσ Γαλλικισ)                   

-Ελλθνικι υπθκοότθτα                                                                                       

Διάρκεια οκτϊ ζωσ δεκατρείσ (8-13) βδομάδεσ κατά τθ κερινι περίοδο του CERN                                                                                                                 
Αιτιςεισ: τον Πάρτιο  μινα                                                                                                     
αποκλειςτικά ςτο ιςτότοπο του CERN:   http://jobs.web.cern.ch 

                                                                    

http://jobs.web.cern.ch/


40 

 

ΕΟΟΘΡΕΧ ΩΥΣΨΘΦΛΣΛ ΔΛΔΑΞΨΣΦΕΧ   

 ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ CERN (Doctoral Student)                                                                   

 

Χοριγθςθ με επιλογι από τθν αρμόδια Επιτροπι Επιλογισ CERN                                                                                                                  

-Ωποψιφιοι διδάκτορεσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ που 
εκπονοφν διατριβι ςτα γνωςτικά πεδία: Εφαρμοςμζνθ Φυςικι, Ψεχνολογία 
Υλθροφορικισ, Πακθματικά, Επιςτιμεσ: Θλεκτρολόγου, Θλεκτρονικοφ, 
Πθχανολόγου ι Υολιτικοφ Πθχανικοφ, Σργανολογία για Επιταχυντζσ και 
Υειράματα Χωματιδιακισ Φυςικισ, Επιςτιμθ Ωλικϊν, Ακτινοπροςταςία, 
Αςφάλεια και Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ, Επιςτιμθ των (Ψθλε-) 
Επικοινωνιϊν, Ψοπογραφία, Εξαιρετικά Ωψθλό Ξενό.                                                                                                                                                                                        
-Ελλθνικι υπθκοότθτα                                                                                                

-Ξαλι γνϊςθ Αγγλικισ ι Γαλλικισ Γλϊςςασ                                                              

-Σι υποψιφιοι να ζχουν αρχίςει ι να πρόκειται να αρχίςουν διδακτορικι 
ζρευνα για τθν απόκτθςθ του τίτλου του διδάκτορα. 

-Σι υποψιφιοι κα εκπονιςουν ςτο CERN εργαςία που κα αποτελεί το ςφνολο ι 
τμιμα τθσ διατριβισ, θ οποία απαιτείται για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ 
τίτλου. Θ κακθμερινι επίβλεψθ των υποψιφιων διδακτόρων κατά τθ διάρκεια 
τθσ παραμονισ τουσ ςτο CERN κα αποτελεί ευκφνθ μελϊν του προςωπικοφ του 
CERN.                                                                                                

-Θ απονομι του διδακτορικοφ τίτλου αποτελεί ευκφνθ των οικείων 
Υανεπιςτθμίων τουσ. Ξατά ςυνζπειαν, ςε κάκε περίπτωςθ, οι ακαδθμαϊκζσ 
διαδικαςίεσ κα ςυηθτοφνται μεταξφ του επιβλζποντα τθ διατριβι ςτο οικείο 
Υανεπιςτιμιο και του επιβλζποντα ςτο CERN.                                                   

Διάρκεια  ζνα (1) ζτοσ ανανεοφμενο ςυνικωσ για τουσ επόμενουσ δϊδεκα (12) 
μινεσ. Θ ςυνολικι περίοδοσ (ζωσ τριάντα ζξι –36- μινεσ) μπορεί να διευρυνκεί  
μζχρι τζςςερα (4) ςυνεχι ζτθ, το ανϊτερο.                                                                                                                      
Αιτιςεισ: τουσ μινεσ  Απρίλιο & Ροζμβριο                                                                                                
αποκλειςτικά ςτον ιςτότοπο του CERN 

http://jobs.web.cern.ch/front 

 

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
 

Εγνατία 156, Ψ.Κ. 1591, 540 06 Κεςςαλονίκθ  

Υλθρ:  Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ακαδθμαϊκϊν Κεμάτων   

Ψθλ: +30 2310 891461 http://www.uom.gr   

e-mail: grad@uom.gr   

 
∆ιατµθµατικά Υρογράµµατα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 

 

-Για τα ∆ιατµθµατικά Υρογράµµατα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθ ∆ιοίκθςθ 
Επιχειριςεων (δεν ιςχφει για το Διατμθματικό Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων για  Χτελζχθ Επιχειριςεων), ο αρικμόσ των 
υποτροφιϊν που χορθγοφνται είναι 10% επί του αρικμοφ των εγγραφζντων 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.  

Σι υποτροφίεσ ςυνίςτανται ςε 100%, 50% και 25% απαλλαγι από τθν καταβολι 
των διδάκτρων. 

 

-Για το Διατμθματικό Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτα Υλθροφοριακά 
Χυςτιματα παρζχονται υποτροφίεσ ςε ποςοςτό  15% επί του αρικμοφ των 
ειςακτζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Σι υποτροφίεσ μπορεί να είναι 100%, 50% 
και 25% απαλλαγι από τθν καταβολι των διδάκτρων. 

 

Σι ανωτζρω υποτροφίεσ μπορεί να είναι ετιςιεσ ι εξαμθνιαίεσ με βάςθ τθν 
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απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ. Εάν οι υποτροφίεσ είναι ετιςιεσ, 
τότε οι υποτροφίεσ του Α’ ζτουσ κα χορθγοφνται βάςει τθσ επίδοςθσ και τθσ 
βακμολογίασ (ςειρά ειςαγωγισ των υποψθφίων). Σι υποτροφίεσ του Β’ ζτουσ 
ςπουδϊν κα χορθγοφνται εκ νζου λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν βακμολογία 
των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν από το Α’ ζτοσ ςπουδϊν (εφόςον ζχουν επιτφχει 
ςε όλα τα μακιματα κατά τθν πρϊτθ εξεταςτικι περίοδο) όςο και τθν τιρθςθ 
των υποχρεϊςεϊν τουσ εκ μζρουσ των υποτρόφων, όπωσ ορίηεται ςτον Ενιαίο 
Ξανονιςμό των Διατμθματικϊν Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. Εάν οι 
υποτροφίεσ είναι εξαμθνιαίεσ, τότε οι υποτροφίεσ του Α’ εξαμινου κα 
χορθγοφνται βάςει τθσ επίδοςθσ και τθσ βακμολογίασ (ςειρά ειςαγωγισ των 
υποψθφίων). Για τα υπόλοιπα εξάμθνα, οι υποτροφίεσ κα χορθγοφνται εκ νζου 
ςτθν ζναρξθ κάκε εξαμινου, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν βακμολογία των 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν από το προθγοφμενο εξάμθνο (εφόςον ζχουν επιτφχει 
ςε όλα τα μακιματα κατά τθν πρϊτθ εξεταςτικι περιόδο) όςο και τθν τιρθςθ 
των υποχρεϊςεϊν τουσ εκ μζρουσ των υποτρόφων, όπωσ ορίηεται ςτον Ενιαίο 
Ξανονιςμό των Διατμθματικϊν Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. 

 

-Σι υπότροφοι οφείλουν να είναι ςυνεπείσ με τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν 
αναλάβει μετά από υπόδειξθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ του 
Διατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. Χε περίπτωςθ που 
ζνασ υπότροφοσ φοιτθτισ δεν είναι ςυνεπισ με τισ υποχρεϊςεισ του, θ Ειδικι 
Διατμθματικι Επιτροπι προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ τθσ υποτροφίασ του.  

Χε περίπτωςθ που μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ λαμβάνει υποτροφία ι επιχοριγθςθ 
από άλλο φορζα δεν δικαιοφται υποτροφία από το Διατμθματικό Υρόγραμμα 
Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. 

 
Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του Ψμιματοσ Βαλκανικϊν, Χλαβικϊν και 
Ανατολικϊν Χπουδϊν  με τίτλο «MA in Politics and Economics of Contemporary 
Eastern and Southeastern Europe»  

 

-Εκτόσ αν θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ αποφαςίςει διαφορετικά- 
παρζχει υποτροφίεσ ανά εξάμθνο με τθ μορφι επιςτροφισ διδάκτρων, ςε 
αρικμό και ποςοςτό που ορίηει θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ, με βάςθ 
τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ και μόνο, ανά εξάμθνο, ςτο τζλοσ του κάκε εξαμινου. 

-οικονομικι ενίςχυςθ ςε αλλοδαποφσ φοιτθτζσ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των 
ατομικϊν τουσ προςόντων, ακαδθμαϊκϊν και άλλων. 

Υλθρ: Graduate Secretary MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern 
and South Eastern Europe www.bsos.uom.gr  Ψθλ. & Fax: +30 2310 891527 

e-mail: mpesecr@uom.gr   

 

Διατμθματικό Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθν Σικονομικι Επιςτιμθ   

 

Χορθγοφνται ςυνολικά τζςςερισ (4) υποτροφίεσ: 

-Δφο (2) υποτροφίεσ για τουσ δφο (2) πρϊτουσ επιτυχόντεσ 

-Δφο (2) υποτροφίεσ για τουσ δφο (2) πρϊτουσ ςε ςειρά κατάταξθσ φοιτθτζσ ςτο 
Διατμθματικό Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθν Σικονομικι Επιςτιμθ, 
με βάςθ τθ βακμολογία τουσ 

Υλθρ: Γραμματεία του Διατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων  

Ψθλ: +30 2310 891530, -511 -512 -513 

fax: +30 2310 891563 e-mail: grad@uom.gr    mba@uom.gr    

Υλθρ:Γραμματεία του Διατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
ςτα Υλθροφοριακά Χυςτιματα Ψθλ: +30 2310 891514  fax: +30 2310 891563  

e-mail: misgrad@uom.gr   

Υλθρ:Γραμματεία του Διατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
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ςτθν Σικονομικι Επιςτιμθ  

 Ψθλ: +30 2310 891531  fax: +30 2310 891563  

e-mail: mesecr@uom.gr   

 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ 

 

Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθ Οογιςτικι και Χρθματοοικονομικι  

 

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ/τριεσ με αποκλειςτικό κριτιριο τθν 
ακαδθμαϊκι επίδοςθ και με προχπόκεςθ ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από 
άλλθ πθγι, ςε αρικμό φοιτθτϊν/τριϊν ίςο με ποςοςτό 10% επί του αρικμοφ των 
ειςακτζων.  

Σι χορθγοφμενεσ υποτροφίεσ εξειδικεφονται ωσ εξισ: 100%, 50% και 25% 
απαλλαγι από τθν 1θ και τθν 2θ δόςθ των ςυνολικϊν διδάκτρων, ανάλογα με τθν 
αξιολογικι κατάταξθ ειςαγωγισ και τθν βακμολογικι κατάταξθ 1ου εξαμινου 
αντίςτοιχα                                           

-Υροχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ είναι θ επιτυχία ςε όλα τα 
μακιματα κατά τθν πρϊτθ εξεταςτικι περίοδο. Εάν περιςςότεροι του ενόσ/μιασ 
φοιτθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτθν τελευταία κζςθ αξιολογικισ κατάταξθσ,  

θ υποτροφία μοιράηεται ιςομερϊσ. Χε περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι 
φοιτθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ αξιολογικισ κατάταξθσ, οι υποτροφίεσ 
μοιράηονται ιςομερϊσ 

-Υροβλζπεται χοριγθςθ βραβείου (τιμθτικι πλακζτα) ςτον αριςτοφχο απόφοιτο 
που κα ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτο πτυχίο του, ανεξαρτιτωσ 
ειςοδιματοσ. 

 

Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθ Χτρατθγικι Διοίκθςθ Οογιςτικι και 
Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ  
 

Χορθγείται βραβείο (τιμθτικι πλακζτα) άριςτθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ ςτον 
φοιτθτι/τρια που κα ςυγκεντρϊςει τθν υψθλότερθ επίδοςθ κατά τθν 
ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του/τθσ. Εάν περιςςότεροι του ενόσ/μιασ 
φοιτθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ αξιολογικισ κατάταξθσ, το βραβείο 
μοιράηεται ιςομερϊσ. Θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ με απόφαςι τθσ 
μπορεί να κακορίςει πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ, πζρα από τθν ακαδθμαϊκι 
επίδοςθ, για τθ χοριγθςθ των ωσ άνω βραβείων ι να επιφζρει οποιαδιποτε 
άλλθ τροποποίθςθ. Υλθν αντίκετθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ Ειδικισ 
Χφνκεςθσ, προχπόκεςθ για τθ απονομι βραβείου είναι ο μεταπτυχιακόσ 
φοιτθτισ να μθ λαμβάνει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα. 

 

 Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθν Εφαρμοςμζνθ Οογιςτικι & 
Ελεγκτικι  

 

Χορθγοφνται υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ/τριεσ με αποκλειςτικό κριτιριο τθν 
ακαδθμαϊκι επίδοςθ και τθν προχπόκεςθ ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από 
άλλθ πθγι, ςε αρικμό φοιτθτϊν/τριϊν ίςο με ποςοςτό 10% επί του αρικμοφ των 
ειςακτζων. Σι υπότροφοι ςυμπλθρϊνουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. Σι 
χορθγοφμενεσ υποτροφίεσ εξειδικεφονται ωσ εξισ: 100%, 50% και 25% απαλλαγι 
από τθν 1θ,  2θ και 3θ δόςθ των ςυνολικϊν διδάκτρων, ανάλογα με τθν 
βακμολογικι κατάταξθ του 1

ου
, 2

ου
 και 3

ου
 εξαμινου αντίςτοιχα.                                  

-Υροχπόκεςθ είναι θ επιτυχία ςε όλα τα μακιματα κατά τθν πρϊτθ εξεταςτικι 
περίοδο. Εάν περιςςότεροι του ενόσ/μιασ φοιτθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτθν ίδια 
κζςθ αξιολογικισ κατάταξθσ, θ υποτροφία μοιράηεται ιςομερϊσ. Χε περίπτωςθ 
που δφο ι περιςςότεροι φοιτθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ αξιολογικισ 
κατάταξθσ, οι υποτροφίεσ μοιράηονται ιςομερϊσ. Υροβλζπεται απονομι 
βραβείου (τιμθτικι πλακζτα) ςτον αντίςτοιχο απόφοιτο που κα ςυγκεντρϊςει τθ 
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μεγαλφτερθ βακμολογία ςτο πτυχίο, ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ.            

Σι υπότροφοι των Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν οφείλουν να είναι 
ςυνεπείσ με τθσ υποχρεϊςεισ που ζχουν αναλάβει μετά από υπόδειξθ τθσ 
Χυντονιςτικισ Επιτροπισ των Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. Χε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ προβαίνει ςτθν 
αφαίρεςθ τθσ υποτροφίασ. Πεταξφ των Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν και κάκε υπότροφου μεταπτυχιακοφ φοιτθτι/τριασ υπογράφεται 
ςφμβαςθ, ςτθν οποία περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιϊματα και οι 
υποχρεϊςεισ του κακϊσ και οι ςυνζπειεσ από τθν μθ τιρθςι τθσ. (Χχετικά, 
αποφαςίηει θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ φςτερα από πρόταςθ τθσ 
Χυντονιςτικισ Επιτροπισ). Θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ μπορεί να 
κακορίςει με απόφαςι τθσ πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ, πζρα από τθν ακαδθμαϊκι 
επίδοςθ, για τθ χοριγθςθ των υποτροφιϊν ι να επιφζρει οποιαδιποτε άλλθ 
τροποποίθςθ ςχετικά με τον αρικμό και το ποςοςτό απαλλαγισ διδάκτρων των 
υποτροφιϊν. Ψο φψοσ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ υποτροφιϊν κακορίηεται για 
κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ από τθν Χυντονιςτικι Επιτροπι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
διακεςιμότθτα των πόρων και ςφμφωνα με τθσ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ 
αξιοκρατίασ και τουσ ειδικοφσ ςκοποφσ του Υρογράμματοσ, και αποφαςίηεται 
από τθν Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ. 

 

Υλθρ: Γραμματεία των Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν Οογιςτικισ & 
Χρθματοοικονομικισ, Χτρατθγικισ Διοικθτικισ Οογιςτικισ και 
Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ και Εφαρμοςμζνθσ Οογιςτικισ & Ελεγκτικισ Ψθλ: 
+30 2310 891693 fax: +30 2310 891649  e-mail: maf@uom.gr   

 

Εφόςον για τθ φοίτθςθ ςτο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθν 
Εφαρμοςμζνθ Υλθροφορικι προβλεφκοφν δίδακτρα, εκτόσ αν θ Γενικι 
Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ αποφαςίςει διαφορετικά, κα χορθγείται μία (1) 
υποτροφία ανά Εξειδίκευςθ για κάκε διδακτικό εξάμθνο, τόςο για τισ 
Εξειδικεφςεισ που κα λειτουργοφν ςτο Υανεπιςτιμιο Πακεδονίασ όςο και για τισ 
Εξειδικεφςεισ που κα λειτουργοφν ςτο Ψ.Ε.Λ. Δυτικισ Πακεδονίασ. Θ υποτροφία 
αυτι κα καλφπτει το 100% των διδάκτρων και κα χορθγείται ςτον μεταπτυχιακό 
φοιτθτι που πρϊτευςε, ςφμφωνα με τθν βακμολογικι αξιολογικι κατάταξθ του 
προθγοφμενου διδακτικοφ εξαμινου. Για τθσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Α’ 
Εξαμινου λαμβάνεται υπόψθ θ αξιολογικι τουσ κατάταξθ κατά τθν ειςαγωγι 
τουσ ςτο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν.  

Θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ μπορεί με απόφαςι τθσ να κακορίςει 
πρόςκετεσ προχποκζςεισ –πζρα από τθν επίδοςθ- για τθν χοριγθςθ τθσ ωσ άνω 
υποτροφίασ ι να επιφζρει οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ ςχετικι με τθν 
υποτροφία αυτι. Υλθν αντίκετθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ Ειδικισ 
Χφνκεςθσ, προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ υποτροφίασ είναι ο μεταπτυχιακόσ 
φοιτθτισ να μθ λαμβάνει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα.  

 

Υλθρ: Γραμματεία του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθν 
Εφαρμοςμζνθ Υλθροφορικι   

Ψθλ. & Fax: +30 2310 891734  e-mail: mai@uom.gr              

 
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 
 

Διεφκυνςθ Σικονομικισ Διαχείριςθσ Ψμιμα Ξλθροδοτθμάτων – Υεριουςίασ  

Ψθλ:+30 26510 07233  fax: +30 26510 07002  

http://www.uoi.gr   e-mail: klirodot@cc.uoi.gr    

Υλθρ: κα Ευ. Χαραλάμπθ-Ψςάνου 
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ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 
 

Ξλθροδότθμα  Βίμπλθ Βιολζττασ 

  
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν πόλθ των Λωαννίνων και τθν περιφζρεια Ξορυτςάσ Βορείου 
Θπείρου ι από τθ Βόρειο Ιπειρο, ι από τθν Ιπειρο γενικά, εάν δεν υπάρχουν 
φοιτθτζσ από τθ Βόρειο Ιπειρο. 

 

Ξλθροδότθμα Ξαραπάνου Ευαγγελίασ 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

 -Άποροι φοιτθτζσ. 

  

Ξλθροδότθμα Παυριά Ανκοφλασ 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξαταγωγι από τισ επαρχίεσ Υωγωνίου και Ξουρζντων, άλλωσ, από τθν 
υπόλοιπθ Ιπειρο. 

  

Ξλθροδότθμα Γκωλζτςθ Ξωνςταντίνου 

  
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από τθν Ιπειρο. 

  

Ξλθροδότθμα Ψςανάκα Λωάννθ 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ του Υανεπιςτθµίου 
Λωαννίνων 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Ξαταγωγι και µόνιµθ κατοικία, κατά προτίµθςθ:  

α).  ςτο Πζτςοβο  

β).  ςτον Ροµό Λωαννίνων  

γ). ς τουσ υπόλοιπουσ Ροµοφσ τθσ Θπείρου 

-επίδοςθ και  ικοσ των υποψθφίων. 

  

Βίμπλειο Μδρυμα 

  
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ οποιαςδιποτε Χχολισ του Υανεπιςτθµίου 
Λωαννίνων 

-Ξαταγωγι από τθ Βόρειο Ιπειρο, άλλωσ, από τθν υπόλοιπθ Ιπειρο. 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ  ΠΟΤ∆Ε 
 

Ξλθροδότθμα Ξόκκορου Υζτρου 
  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ του Υανεπιςτθµίου 
Λωαννίνων, για ειδικζσ ςπουδζσ. 
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Ξλθροδότθμα Αγνάντθ Ξ. Λωάννθ 

  
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ τθσ Σρκοπαιδικισ 
Ξλινικισ ι των Υανεπιςτθµιακϊν Ξλινικϊν τθσ Λατρικισ Χχολισ του 
Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων  για µετεκπαίδευςθ ςτθν Σρκοπαιδικι, ςε 
Σρκοπαιδικά Ξζντρα του εξωτερικοφ. 

  

Ξλθροδότθμα Χαραλάμπουσ Αγλαΐασ 
 

(Εάν τα ζςοδα από τουσ τόκουσ επαρκοφν για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ): 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ  

τθσ Λατρικισ Χχολισ του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ. 

  

Ξλθροδότθμα Ψςανάκα Λωάννθ 

 
-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πτυχιοφχουσ του Υανεπιςτθµίου 
Λωαννίνων 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Ξαταγωγι και µόνιµθ κατοικία, κατά προτίµθςθ: 

α).  ςτο Πζτςοβο 

β).  ςτον Ροµό Λωαννίνων 

γ). ς τουσ υπόλοιπουσ Ροµοφσ τθσ Θπείρου 
-επίδοςθ και ικοσ των υποψθφίων. 

 

 

ΔΘΠΣΞΦΛΨΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΦΑΞΘΧ 
 

Διεφκυνςθ Σικονομικισ Διαχείριςθσ 

Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου Κράκθσ  

Ψθλ: +30 25310 39341 fax: +30 25310 39361  http://www.duth.gr    

Υλθρ: κ.Ξ. Ξουτςογιάννθσ 

e-mail: kkoutsog@kom.duth.gr   mkaridi@kom.duth.gr  

 
Ξλθροδότθμα «Δεςφλλα Ζλλθσ» 

  
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ Χχολισ  

του ∆θµοκρίτειου Υανεπιςτθµίου Κράκθσ  

-(ζνασ –1- φοιτθτισ – μία –1- φοιτιτρια) 
-Άποροι υποψιφιοι 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-Σι φοιτθτζσ πρζπει να ζχουν εξεταςτεί µε επιτυχία ςε όλα τα µακιµατα του 
προγράµµατοσ ςπουδϊν µζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του Χεπτεµβρίου 

-Σι φοιτθτζσ δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

-Εννζα (9) µινεσ. 

  

Ξλθροδότθμα «Χκουτζρθ Οφςανδρου» 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ του Ψµιµατοσ  

Ροµικισ του ∆θµοκρίτειου Υανεπιςτθµίου Κράκθσ  

-(τζςςερισ –4- φοιτθτζσ) 

http://www.duth.gr/
mailto:kkoutsog@kom.duth.gr
mailto:mkaridi@kom.duth.gr
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-Άποροι υποψιφιοι 

-Ξαταγωγι από τθν Υεριφζρεια του Ροµοφ Φοδόπθσ ι διαφορετικά από τουσ 
Ροµοφσ άνκθσ και Ζβρου 

-Σι φοιτθτζσ πρζπει να ζχουν εξεταςτεί µε επιτυχία ςε όλα τα µακιµατα του 
προγράµµατοσ ςπουδϊν µζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του Χεπτεµβρίου 

-Σι φοιτθτζσ δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Εννζα (9) µινεσ. 

  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΞΦΘΨΘΧ 
 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ  
Ψθλ: +30 28310 77947  - 777978  fax: +30 28310 77738  

http://www.uoc.gr 

Υλθρ: κα Παρία Αργυροφδθ e-mail argyroudy@admin.uoc.gr     

κ. Λ. Πθτροφάνθσ  e-mail:  mitrofanis@admin.uoc.gr 

 
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΕΧ ΧΥΣΩΔΕΧ (Α’ ΞΩΞΟΣΧ ΧΥΣΩΔΩΡ) 

 
Δωρεά Αλζξανδρου Ξαραβίτθ  

 
Υροπτυχιακζσ Χπουδζσ ςτα Ψμιματα των Χχολϊν: Φιλοςοφικισ, 
Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Αγωγισ, του 
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
-Επιλογι με απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ εκάςτου Ψμιματοσ  
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Υεριουςίασ του 
Υανεπιςτθμίου Ψθλ: +30 2810 393220 
e-mail: etaireia@rector.uoc.gr 

 

Ξλθροδότθμα Χρφςανκου και Αναςταςίασ Ξαρφδθ  
 
Υροπτυχιακζσ Χπουδζσ ςτα Ψμιματα τθσ 
Χχολισ Κετικϊν και Ψεχνολογικϊν Επιςτθμϊν 
του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
-Πεγαλφτερθ ςειρά ειςαγωγισ ςτο Ψμιμα, με 
Υανελλαδικζσ Εξετάςεισ, αποφοίτων Ουκείου 
Ρομϊν Θρακλείου και Οαςικίου Ξριτθσ 
-Βακμόσ Απολυτθρίου Ουκείου «Οίαν Ξαλϊσ»,  
-Θλικία ζωσ 36 ετϊν  
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματείεσ αντίςτοιχων Ψμθμάτων 

Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
 (βλ. ιςτοςελίδα Λδρφματοσ 
http://www.uoc.gr ) 

 

Ωποτροφία Χτζλιου Σρφανουδάκθ 
 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Επιςτιμθ των Ωπολογιςτϊν  
ςτο αντίςτοιχο Ψμιμα του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
-Άριςτθ επίδοςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ςπουδϊν 
-Ψρία (3) ζτθ.  
Υλθρ: http://www.ics.forth.gr 

 

Βραβείο Louis Robert 
 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ψμιματα Φιλολογίασ ι Λςτορίασ 
και  Αρχαιολογίασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
-Ξαλφτερθ αρχαιογνωςτικι εργαςία προπτυχιακοφ φοιτθτι 

http://www.uoc.gr/
mailto:argyroudy@admin.uoc.gr
mailto:mitrofanis@admin.uoc.gr
mailto:etaireia@rector.uoc.gr
http://www.uoc.gr/
http://www.ics.forth.gr/
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του Ψμιματοσ Φιλολογίασ ι Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ του 
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Λςτορίασ & Αρχαιολογίασ  

 Ψθλ: +30 28310 -77336 -77337  ι  
Ψμιματοσ Φιλολογίασ   
Ψθλ: +30 28310 -77301 -77306  

 

ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΕΧ ΧΥΣΩΔΕΧ (Β’ ΞΩΞΟΣΧ ΧΥΣΩΔΩΡ) 

 

Ωποτροφίεσ Ειδικοφ Οογαριαςμοφ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ (Ε.Ο.) 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ψμιματα τθσ Φιλοςοφικισ 
Χχολισ, τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ και τθσ Χχολισ 
Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ  
-(1 υποτροφία για κάκε Ψμιμα) 
-Yποτροφία αριςτείασ ςτον πρϊτο κατά ςειρά βακμολογίασ 
ανά ζτοσ  
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του αντίςτοιχου 

Tμιματοσ (βλ. ιςτοςελίδα Λδρφματοσ http://www.uoc.gr) 
 

Ωποτροφία  Λωάννθ Ξαμπίτςθ 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν κατεφκυνςθ Ξλαςικισ Φιλολογίασ του 
Ψμιματοσ Φιλολογίασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ  
-Σ εκάςτοτε πρωτεφςασ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ του 
Υρογράμματοσ. Θ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ ζχει διετι διάρκεια,  
εφόςον θ επίδοςθ του μεταπτυχιακοφ  φοιτθτι κατά το πρϊτο ζτοσ 
κρίνεται ικανοποιθτικι *μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτα μακιματα 
τουλάχιςτον επτά (7)+.  Χε αντίκετθ περίπτωςθ,  θ υποτροφία 
χάνεται και απονζμεται εκ νζου ςτον πρωτεφςαντα κατά τισ 
ειςαγωγικζσ εξετάςεισ.   
Δφο (2) ζτθ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Φιλολογίασ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
Ψθλ: +30 28310 -77301 -77306 

 

Δωρεά Αλζξανδρου Ξαραβίτθ 
 
Πεταπτυχιακζσ Χπουδζσ ςτα Ψμιματα των Χχολϊν Φιλοςοφικισ, 
Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Αγωγισ, του Υανεπιςτθμίου 
Ξριτθσ 
-Επιλογι με απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ εκάςτου Ψμιματοσ   
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Υεριουςίασ  
του Υανεπιςτθμίου  Ψθλ: +30 2810 -393220  
e-mail: etaireia@rector.uoc.gr 

 

Ξλθροδότθμα Παρίασ Παναςςάκθ  
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ψμιματα τθσ Χχολισ Κετικϊν και 
Ψεχνολογικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν Ωγείασ του 
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ  
-Θλικία ζωσ 36 ετϊν, βακμόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ», 
κριτιρια που ορίηονται από τθν Επιτροπι Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
εκάςτου Ψμιματοσ   
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του αντίςτοιχου 
Tμιματοσ (βλ. ιςτοςελίδα Λδρφματοσ http://www.uoc.gr) 

 

 
 

http://www.uoc.gr/
mailto:etaireia@rector.uoc.gr
http://www.uoc.gr/
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Ωποτροφία Λδρφματοσ Πιχελι  

 
Ψο Μδρυμα Υαναγιϊτθ και Ζφθσ Πιχελι  
 
χορθγεί δφο (2) ετιςιεσ υποτροφίεσ για τθν προαγωγι και διάδοςθ 
τθσ Αιςκθτικισ και τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Ψζχνθσ και των Αιςκθτικϊν 
Κεμάτων. 
Σι υποτροφίεσ, φψουσ 9.000,00 ευρϊ εκάςτθ, για μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςτο εξωτερικό, χορθγοφνται ςε ζναν (1) απόφοιτο του 
Ψμιματοσ Φιλοςοφικϊν και Ξοινωνικϊν Χπουδϊν-Ψομζασ 
Φιλοςοφίασ και ςε ζναν (1) απόφοιτο του Ψμιματοσ Λςτορίασ 
Αρχαιολογίασ - Ψομζασ Αρχαιολογίασ και Λςτορίασ τθσ Ψζχνθσ 
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Φιλοςοφικϊν και Ξοινωνικϊν Χπουδϊν  
Ψθλ: +30 28310 -77373 -77215 και Γραμματεία Ψμιματοσ Λςτορίασ  
και Αρχαιολογίασ  Ψθλ: +30 28310 -77336 -77337 

 

Βραβείο Άννασ Πίςιου 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Αρχαία Λςτορία 
Πεταπτυχιακοί φοιτθτζσ τθσ Αρχαίασ Λςτορίασ που διακρίκθκαν για 
τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτα ςεμινάρια του προθγοφμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ   
Ψθλ: +30 28310 -77336 -77337 

 

Βραβείο Χτζλλασ Υαναγοποφλου 
 
Πεταπτυχιακζσ Χπουδζσ ςτο Ψμιμα Φιλολογίασ του Υανεπιςτθμίου 
Ξριτθσ 
-Αριςτοφχοσ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ του Ψμιματοσ Φιλολογίασ του 
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, του οποίου θ ςυνολικι βακμολογία και θ 
διπλωματικι εργαςία κρίκθκαν με άριςτα, ι υποψιφιοσ διδάκτωρ, 
ο οποίοσ διακρίνεται για τθσ ακαδθμαϊκζσ του επιδόςεισ 
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Φιλολογίασ  
Ψθλ: +30 28310 -77301, 77306 

 

Βραβείο Χτζλλασ Υαπαδάκθ – Oekland 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Βυηαντινι Αρχαιολογία 
-Πεταπτυχιακοί φοιτθτζσ τθσ Βυηαντινισ Αρχαιολογίασ που 
διακρίκθκαν για τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτα ςεμινάρια του 
προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ   
Ψθλ: +30 28310 -77336 -77337 

 

Βραβείο Επιςτθμονικϊν Εκδόςεων 

 «Υαριςιάνου Α.Ε.» 
 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτo Ψμιμα Λατρικισ του Υανεπιςτθμίου 
Ξριτθσ 
-Υροπτυχιακόσ φοιτθτισ Γ’ ζτουσ ςπουδϊν για αγορά βιβλίων από 
τθσ Εκδόςεισ Υαριςιάνου Α.Ε. 
-Χορθγείται ποςό 500€ 
-Άπαξ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Λατρικισ  Ψθλ: +30 2810 394927 
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Βραβείο «Πενζλαοσ Υαρλαμάσ»  

Χφλλογοσ «Φίλοι του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ» 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ψμιματα τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ  
-Πεταπτυχιακοί φοιτθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ  
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματείεσ των Ψμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ  
Ψθλ: +30 28310 -77300 -77337 -77211 -77215 

 

Ξλθροδότθμα Εμμανουιλ Χακλαμπάνθ  
 
Πεταπτυχιακζσ Χπουδζσ ςτο εξωτερικό με αντικείμενο τθ Διδακτικι 
των Πακθματικϊν, τθσ Φυςικισ ι τθσ Χθμείασ.  
-Απόφοιτοι, ζωσ 36 ετϊν, των Ψμθμάτων Φυςικισ, Χθμείασ ι 
Πακθματικϊν του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, βακμόσ πτυχίου, 
τουλάχιςτον ,«Οίαν Ξαλϊσ»   
-Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Υεριουςίασ  
του Υανεπιςτθμίου  Ψθλ: +30 2810 -393220 

 

Ωποτροφία Εταιρείασ Glaxo Wellcome 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό αποφοίτων του Ψμιματοσ 
Λατρικισ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ 
-Σ εκάςτοτε πρωτεφςασ και ανακθρυχκείσ πτυχιοφχοσ ςε δϊδεκα 
(12) ακαδθμαϊκά εξάμθνα (κατόπιν εξεταςτικισ περιόδου μθνόσ 
Λουνίου). 
-Θ υποτροφία είναι φψουσ 5.870€ και χορθγείται ςτον πτυχιοφχο, 
εφόςον γίνει δεκτόσ ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ, μετά από 
ζγκριςθ του ςχετικοφ εγγράφου αποδοχισ του ξζνου πανεπιςτθμίου 
από το Δ.Χ. του Ψμιματοσ Λατρικισ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, το 
οποίο ενθμερϊνει τθν Εταιρεία 
-Άπαξ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Λατρικισ  Ψθλ: +30 2810 -394927 

 

Βραβείο Louis Robert 
 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτισ αρχαιογνωςτικζσ επιςτιμεσ 
 των Ψμθμάτων Φιλολογίασ ι Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ του 
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ  
-Άριςτεσ μεταπτυχιακζσ αρχαιογνωςτικζσ εργαςίεσ  
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία Ψμιματοσ Λςτορίασ & Αρχαιολογίασ  
Ψθλ: +30 28310 -77336 -77337 ι Φιλολογίασ  
Ψθλ: +30 28310 -77301 – 77306 

 

ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΕΧ ΧΥΣΩΔΕΧ (Γ’  ΞΩΞΟΣΧ ΧΥΣΩΔΩΡ) 

 

Ωποτροφία Χριςτίνασ Χπυράκθ  

 
{Θεςπίςτηκε βάςει τησ Απόφαςησ (ςυνεδρία 248η/08-12-2006)  
τησ Επιτροπήσ Ερευνών του Πανεπιςτημίου Κρήτησ ςτη μνήμη  

τησ καθηγήτριασ Χριςτίνασ πυράκη} 

 
-Εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτισ Ρευροεπιςτιμεσ ςτο 
Ψμιμα Λατρικισ. 
- Χορθγείται το ποςό των εξακοςίων ευρϊ (600 €) μθνιαίωσ 
για ζνα (1) ζτοσ ςε φοιτθτι που εκπονεί διδακτορικι 
διατριβι, εφόςον ζχει ολοκλθρϊςει τον Β’ Ξφκλο ςπουδϊν 
ςτο ΥΠΧ ςτισ Ρευροεπιςτιμεσ ςτο Ψμιμα Λατρικισ  
Σ υποψιφιοσ διδάκτωρ πρζπει: 
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-να ζχει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτο Α’ ζτοσ των 
μεταπτυχιακϊν του ςπουδϊν ςτο ανωτζρω ΥΠΧ, ςτον 
μζγιςτο αρικμό μακθμάτων  του ζτουσ  
-να ζχει τον μεγαλφτερο βακμό ςτο ΠΔΕ (Β’ ζτοσ) του 
ανωτζρω ΥΠΧ, δεδομζνου ότι το Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν ςτισ Ρευροεπιςτιμεσ δζχεται φοιτθτζσ κάκε δφο (2) 
ζτθ 
-να μθ λαμβάνει άλλθ υποτροφία από άλλο Μδρυμα. Εφόςον 
ο υποψιφιοσ λαμβάνει και δεφτερθ υποτροφία, και ςε 
περίπτωςθ που δεν επιλζξει να αποδεχκεί τθν υποτροφία 
«Χριςτίνα Χπυράκθ», αυτι κα χορθγείται ςτον πρϊτο 
επιλαχόντα.  
Θ Επιτροπι Ερευνϊν χορθγεί τθν υποτροφία μετά από 
αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ επιλογισ τθσ Γ.Χ. Ειδικισ Χφνκεςθσ του 
Ψμιματοσ Λατρικισ.  
Ζνα (1) ζτοσ. 
Υλθρ: Γραμματεία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Tμιματοσ Λατρικισ 

(βλ. ιςτοςελίδα Λδρφματοσ http://www.uoc.gr) 
 

 

     

ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ 
http://www.tuc.gr/80.html#d 

 

Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Κεμάτων 

Ψμιμα Χπουδϊν 

Υολυτεχνειοφπολθ, Ακρωτιρι 731 00 Χανιά 

Ψθλ: +30 28210 37271  fax: +30 28210 37562 

 Διευκφντρια: κα Ειρινθ Ψηεκάκθ e-mail: rena@science.tuc.gr        

Υλθρ. Υροϊςταμζνθ Ψμιματοσ Χπουδϊν: κα Ελζνθ Ξοκονά  

Ψθλ: +30 28210 37322 

 

Ξλθροδότθμα Λωςιφ Υαπαδόπετρου 

 
-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ του Υολυτεχνείου Ξριτθσ 

-φοιτθτζσ Χφακιανισ καταγωγισ. 

 

Διακικθ Αριςτείδθ Ππακλατηι 

  
-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτι του Υολυτεχνείου Ξριτθσ 

-Ξαταγωγι από τον πρϊθν Διµο Ξαµπανοφ τθσ επαρχίασ Χελίνου του Ροµοφ 
Χανίων και ειδικότερα, από τα χωριά Πονι, Χοφγια, Ξουτςογζρακο και 
Φοδοβάνι. 

  

 

ΛΣΡΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ 
 

Διεφκυνςθ Χπουδϊν και Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

Λωάννου Κεοτόκθ 72  491 00 Ξζρκυρα 

Ψθλ: +30 26610 44385 

fax:  +30 26610 87634  http://www.ionio.gr  

Υλθρ: κ. Χπυρίδων Φοφςςινοσ e-mail: roussino@ionio.gr      

 

 
 

http://www.uoc.gr/
http://www.tuc.gr/80.html#d
mailto:rena@science.tuc.gr
http://www.ionio.gr/
mailto:roussino@ionio.gr
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Ψμιμα Λςτορίασ 

  
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο πρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του Λονίου 
Υανεπιςτθµίου µε τίτλο «Πεκοδολογία Ξριτικισ και ζκδοςθσ των Λςτορικϊν 
Υθγϊν» 

-Σι τρεισ (3) πρϊτοι ειςαχκζντεσ κάκε ζτουσ  

-Σκτϊ (8) µινεσ. 

  

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο πρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του Λονίου 
Υανεπιςτθµίου µε τίτλο «Λςτορικι ∆θµογραφία» 

-Σι τζςςερισ (4) πρϊτοι ειςαχκζντεσ κάκε ζτουσ 

-Σι δφο (2) πρϊτοι ςτθ βακµολογία µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. 

  

Ψμιμα Πουςικϊν Χπουδϊν 

 

Μδρυμα «Υαναγιϊτθ και Ζφθσ Πιχελι» 

  
-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτον Ψοµζα τθσ Αιςκθτικισ τθσ 
Πουςικισ. 

  

 

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΛΓΑΛΣΩ 
 

Διεφκυνςθ Χπουδϊν και Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου - Ξτίριο Διοίκθςθσ 811 00 Πυτιλινθ 

Ψθλ: +30 22510 36137  http://www.aegean.gr 

Υλθρ: κα Φ. Αντωνοποφλου 

 

Ωποτροφία «Τμθροσ Ξοντοφλθσ» 

  
Ωποτροφία ςτον πρωτεφςαντα απόφοιτο των Ψµθµάτων του Υανεπιςτθµίου 
Αιγαίου. 

  

Λ).  ΧΧΣΟΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΨΠΘΠΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου - Ξτίριο Διοίκθςθσ 811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 36252   +30 22510 36217  

http://www.aegean.gr/environment-postgrad   
e-mail: postgrad@env.aegean.gr  

 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Υεριβαλλοντικι Υολιτικι και 
∆ιαχείριςθ» 

 

-Ωποτροφία ςε φοιτθτζσ του ∆ιατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν «Υεριβαλλοντικι Υολιτικι και ∆ιαχείριςθ» του Ψµιµατοσ 
Υεριβάλλοντοσ του Υανεπιςτθµίου Αιγαίου (απαλλαγι από τα δίδακτρα) 

-Σι τρεισ (3) πρϊτοι πρωτεφςαντεσ φοιτθτζσ 

-Χειρά επιλογισ  

-Γραπτι εξζταςθ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

(βαςικζσ αρχζσ τθσ Υεριβαλλοντικισ Επιςτιµθσ) 

  

-Ωποτροφία για τθ ςυγγραφι διπλωµατικισ διατριβισ µε αντικείµενο τθν 

http://www.aegean.gr/environment-postgrad
mailto:postgrad@env.aegean.gr
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Υεριβαλλοντικι Υολιτικι (προσ τιµιν του οµότιµου κακθγθτι του Ψµιµατοσ 
Υεριβάλλοντοσ Ξ.Π. Χοφοφλθ) 

-Επίδοςθ των υποψθφίων κατά τθν ολοκλιρωςθ των µακθµάτων του 
Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. 

 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
«ΚΕΣΦΦΑΧΨΕΛΣ: Υεριβαλλοντικι και Σικολογικι Πθχανικι» 

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου – Ξτίριο Διοίκθςθσ  811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 36246  

http://www.aegean.gr/theofrasteio   

e-mail :  msctheofr@env.aegean.gr    

 

-Ωποτροφία ςε πτυχιοφχουσ του ∆ιατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν «ΚΕΣΦΦΑΧΨΕΛΣ: Υεριβαλλοντικι και Σικολογικι Πθχανικι» του 
Ψµιµατοσ Υεριβάλλοντοσ του Υανεπιςτθµίου Αιγαίου (θ υποτροφία χορθγείται 
µετά τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου ςπουδϊν) 

-Υρωτοετείσ µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, οι οποίοι ολοκλθρϊνουν τισ µεταπτυχιακζσ 
τουσ ςπουδζσ µζςα ςε ζνα (1) ακαδθµαϊκό ζτοσ 

-Σι δφο (2) πρϊτοι πρωτεφςαντεσ φοιτθτζσ 

-Ακαδθµαϊκι επίδοςθ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ 

-Σ υποψιφιοσ δεν πρζπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι 

-∆ϊδεκα (12) µινεσ. 

  

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν   «Γεωργία και Υεριβάλλον» 

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου – Ξτίριο Διοίκθςθσ  811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 36212  

http://www.aegean.gr/environment/agroenv   

e-mail: agroenv@env.aegean.gr  
 

Ψο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν χορθγεί κάκε ακαδθµαϊκό ζτοσ 

-τζςςερισ (4) υποτροφίεσ ςε φοιτοφντεσ, ανά ακαδθµαϊκό εξάµθνο. Χτο 1ο 
χειµερινό εξάµθνο χορθγοφνται ςτουσ τζςςερισ (4) πρϊτουσ µεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ µε βάςθ τθ ςειρά επιλογισ τουσ ςτο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν, ενϊ ανακεωροφνται ςτο 2ο εαρινό και το 3ο κερινό µε βάςθ τθν 
επίδοςι τουσ ςτισ εξετάςεισ των προθγουµζνων ακαδθµαϊκϊν εξαµινων. 

Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, θ Γενικι Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ αποφαςίηει µε 
βάςθ ςυµπλθρωµατικά ακαδθµαϊκά κριτιρια ι διαµοιράηει τθν υποτροφία ι 
πραγματοποιείται δθµόςια κλιρωςθ. 

 

ΨΠΘΠΑ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΚΑΟΑΧΧΑΧ 

 

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου – Ξτίριο Διοίκθςθσ  811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 36852  

http://www.marine-server2.aegean.gr/marine   

e-mail: msc_cm@marine.aegean.gr  

 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «∆ιαχείριςθ Υαράκτιων Υεριοχϊν» 

 

-Ωποτροφία ςε φοιτθτζσ του ∆ιατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν «∆ιαχείριςθ Υαράκτιων Υεριοχϊν» του Ψµιµατοσ Επιςτθµϊν τθσ 
Κάλαςςασ (υποτροφία που χορθγείται µετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 
τουσ) 
-Σι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ µζςα ςτον 

http://www.aegean.gr/theofrasteio
mailto:msctheofr@env.aegean.gr
http://www.aegean.gr/environment/agroenv
mailto:agroenv@env.aegean.gr
http://www.marine-server2.aegean.gr/marine
mailto:msc_cm@marine.aegean.gr
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προβλεπόµενο χρόνο τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφµενθσ φοίτθςθσ 

-Πζςοσ όροσ βακµολογίασ, τουλάχιςτον, επτά και μιςό (7.5) 

-Σι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τα µακιµατα κάκε εξαµινου ςτθν 
1θ εξεταςτικι περίοδο. 

  

2).  ΧΧΣΟΘ KOIΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΨΠΘΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΡΚΦΩΥΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΛΧΨΣΦΛΑΧ 

 

Φάωνοσ και Χαριλάου Ψρικοφπθ 811 00 Πυτιλινθ 

Ψθλ: +30 22510 36342  
http://www.aegean.gr/gender-postgraduate   

e-mail: gender@sa.aegean.gr  

 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Γυναίκεσ και Φφλα: Ανκρωπολογικζσ και 

Λςτορικζσ Υροςεγγίςεισ» 
  

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ (δφο –2- φοιτιτριεσ και ζναν –1- φοιτθτι) του 
∆ιατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Γυναίκεσ και Φφλα: 
Ανκρωπολογικζσ και Λςτορικζσ Υροςεγγίςεισ» του Ψµιµατοσ Ξοινωνικισ 
Ανκρωπολογίασ και Λςτορίασ 

-Χειρά επιτυχίασ των υποψθφίων κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Υρόγραμμα 
Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

-Βακµόσ επίδοςθσ ςτα µακιµατα του 1ου εξαµινου: µζςοσ όροσ βακµολογίασ, 
τουλάχιςτον, επτά (7,0)   

-Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, το ποςό µοιράηεται ανάµεςα ςτουσ δφο (2) 
δικαιοφχουσ   

-Χε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν άνδρεσ ι δεν καλφπτουν τα αναγκαία 
κριτιρια, θ υποτροφία χορθγείται ςε γυναίκεσ και αντιςτρόφωσ. 

  

ΨΠΘΠΑ ΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

Φάωνοσ και Ψρικοφπθ 811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 36607  

http://www.aegean.gr/culturaltec/MSc/introgr.htm   

e-mail: mpit@ct.aegean.gr  

 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 

 «Υολιτιςµικι Υλθροφορικι και Επικοινωνία» 

  
-Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ του ∆ιατμθματικοφ Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν «Υολιτιςµικι Υλθροφορικι και Επικοινωνία» του Ψµιµατοσ 
Υολιτιςµικισ Ψεχνολογίασ και Επικοινωνίασ (ςτισ κατευκφνςεισ τθσ 
Πουςειολογίασ και του Χχεδιαςµοφ Ψθφιακϊν Υολιτιςτικϊν Υροϊόντων) 

-Επίδοςθ των µεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτα µακιµατα του Α’ και Β’ εξαµινου 

-Θ υποτροφία χορθγείται µετά τθ λιξθ του Β’ εξαµινου. 

  

3).  ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΨΠΘΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

 

Πιχάλων 8  821 00 Χίοσ 

Ψθλ: +30 22710 35122  

http://www.ba.aegean.gr/mba   

e-mail: medide_gram@chios.aegean.gr  

 
Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθ «∆ιοίκθςθ Επιχειριςεων-M.B.A» 

  

http://www.aegean.gr/gender-postgraduate
mailto:gender@sa.aegean.gr
http://www.aegean.gr/culturaltec/MSc/introgr.htm
mailto:mpit@ct.aegean.gr
http://www.ba.aegean.gr/mba
mailto:medide_gram@chios.aegean.gr
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-Ωποτροφίεσ ςε υποψιφιουσ διδάκτορεσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν ΠΒΑ του Ψµιµατοσ ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων: 

-Πία (1) υποτροφία ανά κατεφκυνςθ ςπουδϊν (ςφνολο: τρεισ –3- )  

-Πία (1) υποτροφία ςε γνωςτικό αντικείµενο ενόσ µακιµατοσ κορµοφ του 
προγράµµατοσ ςπουδϊν του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 

 (αλλάηει ανά τριετία). 

  

Χφλλογοσ «Φίλοι του Χιϊτικου Χωριοφ» 
  

-Ωποτροφία ςε φοιτθτι του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του 
Ψµιµατοσ ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων 

-Ρεοειςερχόµενοσ φοιτθτισ 

-Χειρά επιλογισ των υποψθφίων ανά κατεφκυνςθ (κλιρωςθ ανάµεςα ςτουσ 
τρεισ –3- πρϊτουσ νεοεγγραφόµενουσ µεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του 
Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν). 

  

ΨΠΘΠΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

 

Ξοραι 2
Α
  821 00 Χίοσ 

Ψθλ: +30 22710 35202   +30 22710 35211  

http://www.stt.aegean.gr    

e-mail: stt@aegean.gr   

 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Ραυτιλία, Πεταφορζσ και ∆ιεκνζσ 
Εµπόριο - ΡΑ.ΠΕ» 

  

-Ωποτροφίεσ ςτουσ πτυχιοφχουσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 
του Ψµιµατοσ Ραυτιλίασ και Επιχειρθµατικϊν Ωπθρεςιϊν 

-Απόφοιτοι που περάτωςαν ςτον ελάχιςτο προβλεπόµενο χρόνο τισ ςπουδζσ 
τουσ  

-Επίδοςθ ςτα µακιµατα του προγράµµατοσ ςπουδϊν, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ 
τθσ διπλωµατικισ εργαςίασ  

-∆φο (2) ακαδθµαϊκά εξάµθνα, ςυν θ ςυγγραφι τθσ διπλωµατικισ εργαςίασ. 

  

ΨΠΘΠΑ ΠΘΧΑNΛΞΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

 

Φωςτίνθ 31  821 00 Χίοσ 

Ψθλ: +30 22710 35411  http://www.fme.aegean.gr   e-mail: fme@aegean.gr  

 
Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Σικονοµικι και ∆ιοίκθςθ για 
Πθχανικοφσ» 

  

-Ωποτροφίεσ ςε µεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν του Ψµιµατοσ Πθχανικϊν Σικονοµίασ και ∆ιοίκθςθσ 

-Σ φοιτθτισ που πρϊτευςε ανά κατεφκυνςθ 

-Σι τρεισ (3) καλφτεροι ςε βακµολογία µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 

-Σ καλφτεροσ φοιτθτισ (ζνασ/μία –1- φοιτθτισ/τρια) κάκε ακαδθµαϊκοφ ζτουσ 
του προπτυχιακοφ προγράµµατοσ ςπουδϊν του Ψμιματοσ Πθχανικϊν 
Σικονομίασ και ∆ιοίκθςθσ ζχει το δικαίωµα να παρακολουκιςει το Υρόγραμμα 
Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν «Σικονομικι και ∆ιοίκθςθ για Πθχανικοφσ» χωρίσ να 
καταβάλει δίδακτρα. 

   

4).  ΧΧΣΟΘ ΚETIKΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

 

Ξαρλόβαςι  832 00 Χάμοσ 

http://www.stt.aegean.gr/
mailto:stt@aegean.gr
http://www.fme.aegean.gr/
mailto:fme@aegean.gr
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Ψθλ: +30 22730 82300  +30 22730 82024  

http://www.actuar.aegean.gr    

e-mail: dsas@sas.aegean.gr  

 

ΨΠΘΠΑ MHXAΡIKΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ  

ΞΑΛ EΥΛKOIΡΩΡIAKΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

  

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

του Ψµιµατοσ Πθχανικϊν Υλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Χυςτθµάτων  

(τζςςερισ -4- υποτροφίεσ ανά ακαδθµαϊκό ζτοσ και ανά κατεφκυνςθ) 
-Επίδοςθ των υποψθφίων. 

 

ΨΠΘΠΑ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ-ΑΡΑΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ 
ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ 

 

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχικϊν Χπουδϊν του 
Ψµιµατοσ Χτατιςτικισ - Αναλογιςτικϊν και Χρθµατοοικονοµικϊν Πακθµατικϊν  

(δφο  -2 - υποτροφίεσ ανά ακαδθµαϊκό ζτοσ και µία  -1- ανά κατεφκυνςθ) 

-Επιτυχία των υποψθφίων και ςτα πζντε µακιµατα 

-Ξατοχι τθσ πρϊτθσ κζςθσ ςτισ εξετάςεισ των µακθµάτων του αϋεξαµινου. 

 
5). ΧΧΣΟΘ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΨΠΘΠΑ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΩ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

 

Δθμοκρατίασ 1  851 00 Φόδοσ 

Ψθλ: +30 22410 99110  

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope   

e-mail: sellina@rhodes.aegean.gr  

  

-Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

του Ψµιµατοσ Επιςτθµϊν τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ  

και του Eκπαιδευτικοφ Χχεδιαςµοφ 

-Πζςοσ όροσ βακµολογίασ ςτα µεταπτυχιακά µακιµατα  

του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. 
 

Υρόγραµµα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν 

«Ποντζλα Χχεδιαςµοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Πονάδων» 

Δθμοκρατίασ 1  851 00 Φόδοσ  

Ψθλ: +30 22410 99420  

http://www.rhodes.aegean.gr/Itee/metaptyx   

e-mail: msaem@rhodes.aegean.gr  

 

-Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του 
Ψµιµατοσ Επιςτθµϊν τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ και του Eκπαιδευτικοφ 
Χχεδιαςµοφ (χορθγοφνται µε τθν ολοκλιρωςθ κάκε κφκλου ςπουδϊν) 

-Ακαδθµαϊκι επίδοςθ του µεταπτυχιακοφ φοιτθτι 

-Σικονοµικι κατάςταςθ 

-Σ υποψιφιοσ δεν πρζπει να λαµβάνει υποτροφία από  

άλλθ πθγι. 
  

ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΑΡΣΛΞΨΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ 
 
Ψμιμα Πθτρϊου Φοιτθτϊν-Γραφείο Ωποτροφιϊν 

http://www.actuar.aegean.gr/
mailto:dsas@sas.aegean.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope
mailto:sellina@rhodes.aegean.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/Itee/metaptyx
mailto:msaem@rhodes.aegean.gr
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Υάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18  263 35 Υάτρα 

Λςτοςελίδα: www.eap.gr   / 

 (οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τον ςχετικό ςφνδεςμο –link- ςτθν 
ιςτοςελίδα http://www.eap.gr   

/Εκπαίδευςθ/Ξανονιςμοί/Ωποτροφιϊν/Ξανονιςμοί/Ωποτροφιϊν/Ξανονιςμόσ 
Χοριγθςθσ Ωποτροφιϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου) 

Υλθρ: κ. Ψιμόκεοσ Αποςτολάκθσ Ψθλ: +30 2610  367366 

 κα Ξων/να Πικζλθ  Ψθλ: +30 2610 367367  
 

ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΧΣΦΘΓΘΧΘΧ ΩΥΣΨΦΣΦΛΩΡ ΨΣΩ Ε.Α.Υ. 
Α). ΧΣΦΘΓΘΧΘ ΩΥΣΨΦΣΦΛΩΡ ΑΦΛΧΨΕΛΑΧ 
 

Ψο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο χορθγεί υποτροφίεσ αριςτείασ κάκε 
ακαδθμαϊκό ζτοσ για τισ προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ενότθτεσ των 
προγραμμάτων ςπουδϊν εκτόσ των χορθγοφμενων υποτροφιϊν με βάςθ τα 
κριτιρια, τθ μοριοδότθςθ και τθ διαδικαςία που προβλζπονται ςτον παρόντα 
Ξανονιςμό.                                                                              
Χυγκεκριμζνα, κα χορθγθκεί υποτροφία ολικισ απαλλαγισ για όςουσ φοιτθτζσ 
των προπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ζχουν επιλζξει να 
παρακολουκιςουν τθ ςυγκεκριμζνθ ακαδθμαϊκι χρονιά τρεισ (3) κεματικζσ 
ενότθτεσ- εκτόσ των εργαςτθριακϊν κφκλων- και ςυγκεντρϊνουν ςε κάκε μια 
από αυτζσ βακμό από οκτϊ και μιςό (8,5) και άνω, ςτουσ μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ που ζχουν δθλϊςει να παρακολουκιςουν δφο (2) κεματικζσ ενότθτεσ 
και ςυγκεντρϊνουν βακμό ςε κάκε μια από αυτζσ από οκτϊ και μιςό (8,5) και 
άνω. Θ υποτροφία αριςτείασ κα αφορά ςτθν απαλλαγι όςων κεματικϊν 
ενοτιτων δθλωκοφν ςτο επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ.                                                              
Διευκρινίηεται ότι θ χοριγθςθ υποτροφίασ αριςτείασ δεν αφορά διπλωματικι 
εργαςία και εργαςτθριακοφσ κφκλουσ.                                                    

Ψζλοσ, διαςαφθνίηεται ότι δεν απαιτείται κατάκεςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ 
υποτροφίασ αριςτείασ.                                                                                                     

 
Β). ΧΣΦΘΓΘΧΘ ΩΥΣΨΦΣΦΛΩΡ ΠΕ ΞΦΛΨΘΦΛΑ 

 

Σι υποτροφίεσ που χορθγοφνται από το Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο 
αφοροφν ςτθν ολικι ι μερικι απαλλαγι των φοιτθτϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ για το οποίο αιτοφνται χοριγθςθ 
υποτροφίασ και απονζμονται  με βάςθ τον ςυνδυαςμό οικονομικϊν, κοινωνικϊν 
και ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων που αναλφονται παρακάτω:  

 
1. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ 

 

Σικονομικι κατάςταςθ του υποψιφιου  για  το   προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ 
του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ  

για το οποίο αιτείται υποτροφία. Ψο οικονομικό ζτοσ προςδιορίηεται ςαφϊσ ςτο 
ζντυπο τθσ αίτθςθσ χοριγθςθσ υποτροφίασ. Θ οικονομικι κατάςταςθ προκφπτει 
από το φορολογθτζο ειςόδθμα που αναγράφεται:  

α).  ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα του υποψιφιου (κατατίκεται επικυρωμζνο 
φωτοαντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι εκκακαριςτικό ςθμείωμα από 
τθ γενικι γραμματεία πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων www.gsis.gr βάςει τθσ 
απόφαςθσ 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΞ 1685/Β) 

                                                ι 

β).  ςε διλωςθ του Ρόμου 1599/86 επικυρωμζνθ μόνο από τθν εφορία, για τουσ  
υποψιφιουσ που δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν φορολογικι διλωςθ, ςτθν 
οποία κα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρζωςθ να υποβάλω φορολογικι 
διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ ….». Θ αναγραφι του οικονομικοφ ζτουσ που 

http://www.eap.gr/
http://www.eap.gr/
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ενδιαφζρει κάκε φορά το Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο είναι υποχρεωτικι, 
άλλωσ θ υπεφκυνθ διλωςθ δεν  λαμβάνεται υπόψθ. 

Χτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ για υποτροφία είναι ζγγαμοσ, λαμβάνεται 
υπόψθ το φορολογθτζο ειςόδθμα και των δφο ςυηφγων. 

Διευκρινίηεται ότι φορολογικζσ δθλϊςεισ, εκκακαριςτικά ςθμειϊματα γονζων 
και εκκακαριςτικά ςθμειϊματα ι δθλϊςεισ του Ρόμου 1599/86 άλλων 
οικονομικϊν ετϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

 

2. ΞΣΛΡΩΡΛΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ 

 

Σικογενειακι κατάςταςθ του υποψιφιου :  

α) i). ζγγαμοσ/θ  

ii) διαηευγμζνοσ/θ ι ςε διάςταςθ, με προςτατευόμενα μζλθ (τζκνα) 

β).  αρικμόσ τζκνων του υποψιφιου που κεωροφνται προςτατευόμενα μζλθ, 
δθλαδι : i) άγαμα τζκνα μζχρι 18 ετϊν, ii) άγαμα τζκνα μζχρι 24 ετϊν εφόςον 
είναι προπτυχιακοί φοιτθτζσ τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και το 
αποδεικνφουν με πιςτοποιθτικό τθσ οικείασ Χχολισ για το τρζχον εξάμθνο του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατά το οποίο υποβάλλεται αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ. 
Θ μθ διευκρίνιςθ ι παράλειψθ αναφοράσ ότι θ φοίτθςθ αφορά προπτυχιακό 
πρόγραμμα ςπουδϊν κα κακιςτά μθ αξιολογιςιμο το πιςτοποιθτικό.  

Ωσ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ των άνω ορίων θλικίασ των τζκνων των 
υποψιφιων  ορίηεται θ 31.12  του θμερολογιακοφ ζτουσ εντόσ του οποίου 
πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων υποτροφίασ.    

Υαράλλθλα, οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ. Ειδικότερα, για τθν περίπτωςθ διάηευξθσ, κα πρζπει 
να ςυνυποβάλλεται το διαηευκτιριο.  

 
Αναπθρία του υποψιφιου, ςυηφγου ι τζκνων του,  

όπωσ αυτι προκφπτει από γνωματεφςεισ Α'/κμιασ ι Β'/κμιασ 
ΩγειονομικισΕπιτροπισ ι Αποφάςεισ Χυνταξιοδότθςθσ από διευκυντζσ των 
αντίςτοιχων  

Ψαμείων Αςφάλιςθσ (O.Γ.Α.  Ψ.Ε.Β.Ε. κλπ.), ςτισ οποίεσ  πρζπει να αναγράφεται 
το ποςοςτό αναπθρίασ και θ χρονικι τθσ διάρκεια. Επιςθμαίνεται ότι 
γνωματεφςεισ και αποφάςεισ ςτισ οποίεσ δεν διευκρινίηεται  το ποςοςτό ι θ 

χρονικι διάρκεια τθσ αναπθρίασ δεν λαμβάνονται υπόψθ.                             

Υαράλλθλα, υποβάλλεται και πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

   

Αναπθρία γονζων - αδελφϊν του υποψιφιου.  

1. Θ αναπθρία γονζων λαμβάνεται υπόψθ μόνο για τουσ υποψιφιουσ που ζχουν 
ανάπθρουσ γονείσ ωσ προςτατευόμενα μζλθ τουσ και αποδεικνφουν το 
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα με τα εξισ δικαιολογθτικά: α) γνωματεφςεισ Α'/κμιασ ι 
Β'/κμιασ Ωγειονομικισ Επιτροπισ ι Αποφάςεισ Χυνταξιοδότθςθσ από διευκυντζσ 
των αντίςτοιχων Ψαμείων Αςφάλιςθσ (O.Γ.Α. Ψ.Ε.Β.Ε. κλπ.), ςτισ οποίεσ  πρζπει να 
αναγράφεται το ποςοςτό αναπθρίασ και θ χρονικι τθσ διάρκεια. (Επιςθμαίνεται 
ότι γνωματεφςεισ και αποφάςεισ ςτισ οποίεσ δεν διευκρινίηεται  το ποςοςτό ι θ 
χρονικι διάρκεια τθσ αναπθρίασ δε κα λαμβάνονται υπόψθ), β) πρόςφατο 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ  του ατόμου που ζχει τθν αναπθρία 
και γ) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Δ.Σ.Ω. ι επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ 
Φορολογικισ Διλωςθσ του υποψιφιου 

(όχι εκκακαριςτικό ςθμείωμα) για το οικονομικό ζτοσ που εξετάηει κάκε φορά το 
Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο 
του γονζα που φζρει τθν αναπθρία (πίνακασ 9) και βαρφνει τον υποψιφιο 
οικονομικά.  

Διευκρινίηεται ότι θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν α, β και γ, είναι  υποχρεωτικι 
για τθ λιψθ των μορίων του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
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2. Θ αναπθρία αδελφοφ/ισ αξιολογείται μόνο ςτισ ακόλουκεσ  περιπτϊςεισ:  

α). όταν ο  υποψιφιοσ  και ο  αδελφόσ/ι του είναι  άγαμοι  και  β).  όταν  ο   
υποψιφιοσ, ανεξαρτιτωσ οικογενειακισ κατάςταςθσ, ζχει οριςτεί δικαςτικόσ 
ςυμπαραςτάτθσ του/τθσ ωσ άνω αδελφοφ ι αδελφισ με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ, τθν οποία οφείλει να  προςκομίηει. Για τθν απόδειξθ τθσ αναπθρίασ 
απαιτοφνται τα  α) και β)  δικαιολογθτικά τθσ άνω παραγράφου.   

  

Πονογονεϊκι οικογζνεια:  αφορά  τουσ  υποψιφιουσ που είναι : 

α).  γονείσ με προςτατευόμενα μζλθ τζκνα εκτόσ γάμου, όπωσ αυτό προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, 

β).  γονείσ που τελοφν εν χθρεία και ζχουν προςτατευόμενα μζλθ κατά τα ωσ 
άνω, θ οποία κα αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και 
αντίςτοιχθ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου.    

 

Υροςτάτθσ οικογζνειασ: αφορά μόνο άγαμουσ υποψιφιουσ και ςυγκεκριμζνα 
τον/τθν μεγαλφτερο/θ από τθν οικογζνεια όπου: α).  ζχει πεκάνει ο πατζρασ ι θ 
μθτζρα και ο/θ εν ηωι ςφηυγοσ εξακολουκεί να βρίςκεται ςε κατάςταςθ χθρείασ  

ι β).  ζχουν πεκάνει οι δφο γονείσ και υπάρχουν ανιλικα άγαμα αδζλφια ι γ) ο 
υποψιφιοσ είναι τζκνο άγαμθσ μθτζρασ. Ψα ςτοιχεία αυτά  κα προκφπτουν από  

το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και αντίςτοιχθ  λθξιαρχικι πράξθ 
κανάτου. 

  

Ψζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ: αφορά μόνο άγαμουσ υποψιφιουσ οι οποίοι 
τεκμθριϊνουν  τθν πολυτεκνικι ιδιότθτά τουσ με πιςτοποιθτικό από τθν  

Ανϊτατθ Χυνομοςπονδία Υολυτζκνων Ελλάδασ (Α.Χ.Υ.Ε.) ι άλλου 
αναγνωριςμζνου φορζα πολυτζκνων. Ψο ωσ άνω πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξάμθνου κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
χοριγθςθσ υποτροφίασ.Υαράλλθλα, κα πρζπει να υποβάλλεται και 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

  

 

Αδζλφια φοιτθτζσ: αφορά μόνο άγαμουσ υποψιφιουσ οι οποίοι ζχουν άγαμα 
αδζλφια ζωσ 24 ετϊν που ςπουδάηουν ςε προπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν 
τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίηουν  

πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και ςχετικι βεβαίωςθ φοίτθςθσ των 
αδερφϊν τουσ, ςτθν οποία πιςτοποιοφνται οι  ςπουδζσ τουσ κατά το τρζχον  

εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χοριγθςθσ υποτροφίασ.  

Ωσ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ του ωσ άνω ορίου θλικίασ (24ου) ορίηεται θ 31.12  
του θμερολογιακοφ ζτουσ εντόσ του οποίου πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ των 
αιτιςεων υποτροφίασ.   

 

Χτρατιωτικι κθτεία: αφορά μόνο τουσ υποψιφιουσ που κατά  το χρόνο 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ χοριγθςθσ υποτροφίασ εκπλθρϊνουν τισ υποχρεωτικζσ 
ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ και το αποδεικνφουν με ςχετικό ζγγραφο τθσ 
μονάδασ τουσ. Θ βεβαίωςθ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί κατά τθν περίοδο που 
ορίηει το Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
χοριγθςθσ υποτροφίασ. 

 

3. ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΞΦΛΨHΦΛΑ 

  

Για τουσ νεοειςαχκζντεσ ςε προπτυχιακά προγράμματα,  αξιολογείται μόνο ο 
Βακμόσ Απολυτθρίου Ουκείου. Χτθν περίπτωςθ κτιςθσ απολυτθρίου τίτλου 
λυκείου εξωτερικοφ, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ του βακμοφ του 
τίτλου από τθν αρμόδια υπθρεςία.  

Για τουσ νεοειςαχκζντεσ ςε μεταπτυχιακά προγράμματα,  αξιολογείται ο βακμόσ 
πτυχίου. Σι τίτλοι του εξωτερικοφ λαμβάνονται υπόψθ μόνο αν ςυνοδεφονται 
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από τθν αντίςτοιχθ πράξθ αναγνϊριςθσ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ τουσ από 
το ΔΛ.Ξ.Α.Ψ.Χ.Α. ι το Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ. ι το Λ.Ψ.Ε. κακϊσ και από τθν αντίςτοιχθ 
βακμολογία. Χτθν περίπτωςθ κατάκεςθσ δφο πτυχίων, κα λαμβάνεται υπόψθ ο 
βακμόσ του πτυχίου που ςχετίηεται με τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο 
Υρόγραμμα Χπουδϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου.     
Για τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ, αξιολογείται θ επίδοςι τουσ ςτισ Κεματικζσ 
Ενότθτεσ που ζχουν επιλζξει κατά το προθγοφμενο θμερολογιακά ακαδθμαϊκό 
ζτοσ  ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο από το ακαδθμαϊκό ζτοσ κατά το οποίο 
αιτοφνται  χοριγθςθ υποτροφίασ . 

  

ΥΦΣΧΣΧΘ:  

Ξατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χοριγθςθσ υποτροφίασ, οι υποψιφιοι πρζπει να 
δϊςουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτα παρακάτω :  

1. Αιτιςεισ που κατατίκενται μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφίασ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

2. Δικαιολογθτικά που κατατίκενται μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφίασ, και ανεξάρτθτα από το χρόνο 
ζκδοςισ τουσ, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

3. Τςα από τα προςκομιηόμενα ζγγραφα είναι αντίγραφα του πρωτοτφπου κα 
προςκομίηονται μόνο ςε μορφι επικυρωμζνου φωτοαντίγραφου. Χε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

4. Ζγγραφα που πιςτοποιοφν κοινωνικά κριτιρια, πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ 
κατά τθν κακοριςμζνθ περίοδο υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφίασ. Χε 
διαφορετικι περίπτωςθ, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.  

5. Ζγγραφα που δεν ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ. 

6. Ψα πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ πρζπει να ζχουν εκδοκεί 
πρόςφατα και ςυγκεκριμζνα ζωσ και δφο μινεσ πριν από τθν κακοριςμζνθ 
περίοδο υποβολισ αιτιςεων υποτροφίασ προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ. 
Επιςθμαίνεται ότι πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ με παλαιότερθ 
θμερομθνία ζκδοςθσ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςυναφζσ πιςτοποιθτικό ι 
ζγγραφο δεν κα λαμβάνεται υπόψθ.  

 

Γ). ΠΣΦΛΣΔΣΨΘΧΘ 
  

Θ αναλυτικι μοριοδότθςθ όλων των προαναφερκζντων κριτθρίων παρατίκεται 
ςτον ακόλουκο πίνακα,  βάςει του οποίου κα αξιολογοφνται οι αιτιςεισ 
υποτροφιϊν:  

  

ΥΛΡΑΞΑΧ ΠΣΦΛΩΡ 

      

1. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ                 ΠΣΦΛΑ 

ΦΣΦΣΟΣΓΘΨΕΣ ΕΛΧΣΔΘΠΑ  

(για τουσ υπόχρεουσ 

 φορολογικισ διλωςθσ) 

  

 0  - 3.000 €         25 

3.000,01 – 7.500 €        20 

7.500,01 – 10.500€        15 

10.500,01 – 15.000€        10 
15.000,01 – 20.500 €            5 

20.500,01 € & άνω          0 

ΩΥΕΩΚΩΡΘ ΔΘΟΩΧΘ  

(για τουσ μθ υπόχρεουσ  

φορολογικισ διλωςθσ):         25 
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2. ΞΣΛΡΩΡΛΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ     

ΕΓΓΑΠΣΧ/Θ:               2 

ΔΛΑΗΕΩΓΠΕΡΣΧ/Θ Ι ΧΕ ΔΛΑΧΨΑΧΘ, 

 ΠΕ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΑ ΠΕΟΘ  

(ΨΕΞΡΑ)    

ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΑ ΠΕΟΘ (ΨΕΞΡΑ): 

  

 α. ζνα τζκνο              5 

β. δφο τζκνα           10 

γ. τρία τζκνα           20 
δ. τζςςερα τζκνα και άνω           25 

 

 

ΑΡΑΥΘΦΛΑ ΨΣΩ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ 

 ζωσ  66,9%           10 

67% - 100%           15 

 

ΑΡΑΥΘΦΛΑ ΧΩΗΩΓΣΩ – ΨΕΞΡΑ ΨΣΩ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ 

 *(χ αρικμό αναπιρων μελϊν) 

ζωσ 66,9%               7  

67% - 100%                                       10  

 

ΑΡΑΥΘΦΛΑ ΓΣΡΕΩΡ – ΑΔΕΟΦΩΡ ΨΣΩ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ                                    

* (χ αρικμό αναπιρων μελϊν) 

ζωσ 66,9%            3  

67%-100%                           5  

 

ΠΣΡΣΓΣΡΕΝΞΘ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ:  

ΑΓΑΠΣΧ/Θ , ΧΘΦΣΧ/Α,  
ΠΕ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΣΠΕΡΑ ΠΕΟΘ  

(ΨΕΞΡΑ):             3 

ΥΦΣΧΨΑΨΘΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ :                                       2 

ΨΕΞΡΣ ΥΣΟΩΨΕΞΡΘΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ:          1 

ΑΔΕΟΦΛΑ ΦΣΛΨΘΨΕΧ                            1 

ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ ΚΘΨΕΛΑ ΨΣΩ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ:         2 

 

3. ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ     

ΒAΚΠΣΧ ΑΥΣΟΩΨΘΦΛΣΩ ΟΩΞΕΛΣΩ  

(Πόνο για νεοειςαχκζντεσ  

ςε προπτυχιακά προγράμματα) 

  

Ξαλϊσ  (12,5-15,49)          2 

Οίαν Ξαλϊσ (15,5-18,49)          4 

 Άριςτα (18,5-20)           6 

 

ΒΑΚΠΣΧ ΥΨΩΧΛΣΩ 

 (Πόνο για νεοειςαχκζντεσ  
ςε μεταπτυχιακά προγράμματα) 

  

Ξαλϊσ ( 5 - 6,49 )                                         3 

Οίαν Ξαλϊσ ( 6,5 – 8,49 )         6 

 Άριςτα ( 8,5 - 10 )      12 
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ΒΑΚΠΣΧ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ  

* (για τουσ υπόλοιπουσ φοιτθτζσ) 

  

 Ξαλϊσ                    3 

Οίαν Ξαλϊσ           6 

Άριςτα              12 

  

*Θ ςτιλθ αυτι ςυμπλθρϊνεται μόνο από το Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο. Σ 
βακμόσ Κεματικϊν Ενοτιτων προκφπτει από το άκροιςμα των προβιβάςιμων 
τελικϊν βακμολογιϊν των Κεματικϊν Ενοτιτων που ζχει επιλζξει 

 ο υποψιφιοσ κατά το προθγοφμενο θμερολογιακά ακαδθμαϊκό ζτοσ του ζτουσ 
που αιτείται τθ χοριγθςθ υποτροφίασ. Σ ςυνολικόσ αυτόσ βακμόσ εντάςςεται ςε 
μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ αξιολόγθςθσ ανάλογα με το είδοσ του 
προγράμματοσ (Υροπτυχιακά, Πεταπτυχιακά Υρογράμματα Ειδίκευςθσ) ωσ εξισ:     

 

 

Υροπτυχιακά Υρογράμματα  Πεταπτυχιακά Υρογράμματα       

Πόρια 

Ξαλϊσ                   5 – 12                                                     5 – 8                                     3 

 

Οίαν καλϊσ 12,1 – 23                                  8,1 – 15                                     6 

 
Άριςτα                 23,1 & άνω                             15,1 & άνω 12 

  

ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΕΛΧ: Σι ςυγκεκριμζνεσ ακαδθμαϊκζσ κλίμακεσ ζχουν ωσ κατϊτατο 
άκρο τθ μία προβιβάςιμθ Κεματικι Ενότθτα (Π.Σ:5x1Κ.Ε.=5) και διαβακμίηονται 
κατά τα παραπάνω. Ωπενκυμίηεται ότι ςτα προπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν 
ο μζγιςτοσ αρικμόσ διλωςθσ Κεματικϊν Ενοτιτων είναι τρεισ (3), ενϊ ςτα 
μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν είναι δφο (2) και ωσ εκ τοφτου οι 
ακαδθμαϊκζσ κλίμακεσ διαφοροποιοφνται ςτθ διαβάκμιςθ. 

Επίςθσ πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο ςτόχοσ επίτευξθσ υψθλϊν μορίων ςτα 
ακαδθμαϊκά κριτιρια εξαρτάται όχι μόνο από τθ βακμολογικι επίδοςθ αλλά και 
από τον αρικμό Κεματικϊν Ενοτιτων που ζχουν επιλζξει οι υποψιφιοι. 

Χφμφωνα με τισ κλίμακεσ αυτζσ, αξιολογείται  θ επίδοςθ των φοιτθτϊν όλων των 
Υρογραμμάτων Χπουδϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου με οριςμζνεσ 
εξαιρζςεισ που αφοροφν τουσ φοιτθτζσ των προγραμμάτων «Διαςφάλιςθ 
Υοιότθτασ» (ΔΛΥ) και «Χπουδζσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ» (ΦΩΕ), για τουσ οποίουσ 
ιςχφουν τα ακόλουκα: 

«Διαςφάλιςθ Υοιότθτασ» 

 

Θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ των υποψιφιων του προγράμματοσ για τθ Κεματικι 
Ενότθτα ΔΛΥ40 και ςυγκεκριμζνα για τισ υποενότθτεσ: Πακθματικά και 
Πθχανολογικι Χχεδίαςθ για τθ Διαςφάλιςθ Υοιότθτασ, είναι μθ μοριοδοτιςιμθ 
ςτθν αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ, επειδι θ βακμολογία τουσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτον τελικό βακμό πτυχίου των φοιτθτϊν.  

 

«Χπουδζσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ»  

 

Χφμφωνα με τθν διάρκρωςθ ςπουδϊν του προγράμματοσ, 

 θ επιπλζον παρακολοφκθςθ Εργαςτθριακϊν Ενοτιτων οδθγεί ςτθ δθμιουργία  
μίασ ακόμα κλίμακασ  αξιολόγθςθσ ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων.  

Ζτςι, για τουσ  φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτο 1ο ζτοσ ςπουδϊν με βάςθ το ζτοσ 
ειςαγωγισ τουσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο, οι οποίοι  μποροφν να 
επιλζξουν μόνο κεωρθτικζσ και όχι εργαςτθριακζσ ενότθτεσ βάςει τθσ 
διάρκρωςθσ του προγράμματοσ, κα ιςχφει θ ωσ άνω ακαδθμαϊκι κλίμακα που 
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ιςχφει για όλουσ τουσ φοιτθτζσ των άλλων προπτυχιακϊν προγραμμάτων (βλ. 
κλίμακα από 5 ζωσ 23,1& άνω), ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ  φοιτθτζσ του ΦΩΕ οι 
οποίοι μποροφν να επιλζξουν  κεωρθτικζσ αλλά και εργαςτθριακζσ ενότθτεσ, 
ιςχφει θ παρακάτω κλίμακα αξιολόγθςθσ  

     

ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ   ΠΣΦΛΑ 

 
ΒΑΚΠΣΧ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ  

  

Ξαλϊσ : 2,5-16                                       3 

Οίαν Ξαλϊσ: 16,1-26,8                     6 

 Άριςτα : 26,9 & άνω                   12 

Διευκρινιςτικά αναφζρεται ότι το κατϊτατο άκρο τθσ νζασ κλίμακασ ξεκινά από 
ζναν προβιβάςιμο εργαςτθριακό κφκλο, ο οποίοσ και βακμολογικά ιςοδυναμεί 
με μιςι  Κεματικι Ενότθτα  (Π.Σ. Εργ. Ξφκλου: 5x 0,5Κ.Ε.=2,5). 

 

Δ). ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ 

 

Θ διαδικαςία που ακολουκείται κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ για τθ χοριγθςθ 
υποτροφιϊν είναι θ εξισ : 

 
1.Ψο Oικονομικό Tμιμα (ΣΛ.Ψ.) ειςθγείται ςτθ Δ.Ε. του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Υανεπιςτθμίου το ποςοςτό των Φ.ΚΕ. («φοιτθτζσ x Κεματικζσ Ενότθτεσ » = 
Φ.ΚΕ.) ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό αρικμό Φ.ΚΕ. του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ για το 
οποίο πρόκειται να χορθγθκοφν  υποτροφίεσ ολικισ ι μερικισ απαλλαγισ από 
τθ ςυμμετοχι ςτισ δαπάνεσ των ςπουδϊν. Θ ειςιγθςθ του ΣΛ.Ψ. κα ςτθρίηεται 
ςτισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ που διαμορφϊνονται κάκε οικονομικό ζτοσ  και θ 
Δ.Ε. αποφαςίηει τελικά. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Υαιδείασ και 
Κρθςκευμάτων που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, φςτερα 
από ειςιγθςθ τθσ Δ.Ε. του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου, ορίηονται τα 
κοινωνικά κριτιρια και τα κριτιρια επίδοςθσ για τθ χοριγθςθ ολικισ ι μερικισ 
υποτροφίασ (άρκρο 3 Ρ.3027/2002).                            

 

2.Ψο ποςοςτό Φ.ΚΕ που αποφαςίηει θ Δ.Ε. για τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν 
κατανζμεται εξίςου ςε όλα τα Υρογράμματα Χπουδϊν (Υ.Χ.), ανάλογα με τον 
ςυνολικό αρικμό των δθλωκζντων Φ.ΚΕ κάκε Υρογράμματοσ Χπουδϊν. Υζραν 
του ποςοςτοφ αυτοφ, τίκεται παράλλθλα βάςθ μορίων χοριγθςθσ υποτροφιϊν 
για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ που ιςχφει για όλα τα Υρογράμματα Χπουδϊν του 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου, με απόφαςθ τθσ Δ.Ε. 

         

3.Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ χοριγθςθσ υποτροφίασ ζχουν: 

α). οι υποψιφιοι των προπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ζωσ και ζξι (6) ζτθ 
από το ζτοσ ειςαγωγισ τουσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο.  

β). οι υποψιφιοι των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ζωσ και τρία (3) 
ζτθ από το ζτοσ ειςαγωγισ τουσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο.  

 

-Διευκρινίηεται ότι θ ζγκριςθ υποτροφίασ αφορά αποκλειςτικά τουσ φοιτθτζσ 
που παρακολουκοφν μία ι περιςςότερεσ  Κεματικζσ Ενότθτεσ, ι εργαςτθριακοφσ 
κφκλουσ, ι εκπονοφν Διπλωματικι εργαςία κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ για το 
οποίο αιτοφνται τθ μερικι ι ολικι απαλλαγι από τθ ςυμμετοχι ςτισ δαπάνεσ 
ςπουδϊν τουσ. 

  

4. Ωποβολι  αίτθςθσ χοριγθςθσ υποτροφίασ.   

Σι υποψιφιοι υποβάλλουν προσ το Γραφείο Ωποτροφιϊν (Γ.Ω.) το ζντυπο 
«Αίτθςθ Χοριγθςθσ Ωποτροφίασ» με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ωσ εξισ: 
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α). Ρεοειςαχκζντεσ  

Σι νεοειςαχκζντεσ υποψιφιοι υποβάλλουν τα ςχετικά ζγγραφα υποτροφίασ 
ανάλογα με τθν κατθγορία ειςαγωγισ τουσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο 
(Α, τυχόν Β ι Γ). Χυγκεκριμζνα, οι επιλεγζντεσ τθσ Α κατθγορίασ υποβάλλουν τα 
ςχετικά ζγγραφα κατά τθν περίοδο που υποβάλλουν  τα δικαιολογθτικά για τθν 
εγγραφι τουσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο, ενϊ οι τυχόν επιλεγζντεσ των  
κατθγοριϊν Β και Γ, όποτε άλλοτε κακορίςει το Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο 
με ανακοίνωςι του ςτο διαδίκτυο ι με απλι ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν. 

Διευκρινίηεται ότι οι νεοειςαχκζντεσ υποψιφιοι που επικυμοφν να υποβάλλουν 
αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ κα πρζπει να κατακζτουν δικαιολογθτικά για τα  
οικονομικά, κοινωνικά και ακαδθμαϊκά κριτιρια που προβλζπονται από τον 
ςυγκεκριμζνο κανονιςμό. 

β). Ωπόλοιποι φοιτθτζσ 

Σι υπόλοιποι φοιτθτζσ του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου υποβάλλουν τα 
ςχετικά ζγγραφα υποτροφίασ τον Απρίλιο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ι όποτε 
άλλοτε κακορίςει με ανακοίνωςι του ςτο διαδίκτυο το Ελλθνικό Ανοικτό 
Πανεπιςτιμιο ι με απλι ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν.  

Διευκρινίηεται ότι οι φοιτθτζσ που επικυμοφν να υποβάλλουν αίτθςθ χοριγθςθσ 
υποτροφίασ και ζχουν δικαίωμα υποβολισ (βλ. Διαδικαςία παρ. 3) κα πρζπει να 
κατακζτουν δικαιολογθτικά μόνο για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτιρια που 
προβλζπονται από τον ςυγκεκριμζνο κανονιςμό. Ψα ακαδθμαϊκά κριτιρια των 
υποψθφίων κα ςυμπλθρϊνονται από το Γραφείο Ωποτροφιϊν αφοφ ζχει 
ολοκλθρωκεί θ περίοδοσ τελικϊν και επαναλθπτικϊν εξετάςεων του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατά το οποίο  εξετάηεται θ επίδοςι τουσ.  

 

5. Σι αιτιςεισ χοριγθςθσ υποτροφιϊν που υποβάλλουν οι νεοειςαχκζντεσ και οι 
υπόλοιποι φοιτθτζσ του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου εξετάηονται όλεσ 
μαηί, ανά Υρόγραμμα Χπουδϊν. Θ αξιολόγθςι τουσ γίνεται από το Γραφείο 
Ωποτροφιϊν το οποίο μοριοποιεί τα προκακοριςμζνα κριτιρια (οικονομικά, 
κοινωνικά και ακαδθμαϊκά) και ςυντάςςει πίνακεσ αντιςτοίχιςθσ των ανωτζρω 
παραμζτρων με αρικμοφσ μορίων. Ξατά ςυνζπεια, εξάγεται ζνασ τελικόσ βακμόσ 
μορίων για κάκε υποψιφιο, που ζχει προκφψει από τθν άκροιςθ των μορίων 
των τριϊν κατθγοριϊν.                                                                   

 

6. Αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, το Γραφείο Ωποτροφιϊν 
ςυντάςςει τουσ πίνακεσ αντιςτοίχθςθσ των  υποψιφιων δικαιοφχων υποτροφίασ 
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Δ.Ε. για τθ βάςθ μορίων χοριγθςθσ υποτροφιϊν. 
Σι πίνακεσ αντιςτοίχθςθσ των υποψιφιων δικαιοφχων υποτροφίασ ελζγχονται 
από τριμελι επιτροπι οριςμζνθ από τθ Δ.Ε. του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Υανεπιςτθμίου, αποτελοφμενθ από τουσ: α) προϊςτάμενο Σικονομικοφ 
Ψμιματοσ, β) προϊςτάμενο Ψμιματοσ Εκπαίδευςθσ και γ) προϊςτάμενο Ψμιματοσ 
Πθτρϊου Φοιτθτϊν. Θ τριμελισ επιτροπι ειςθγείται και προτείνει για κάκε 
Υρόγραμμα Χπουδϊν τισ υποτροφίεσ που πρόκειται να χορθγθκοφν ςφμφωνα 
πάντα με τθν απόφαςθ που ζχει λάβει κάκε φορά θ Δ.Ε. (βλ. Διαδικαςία 
παρ.1&2). Σι ςχετικοί πίνακεσ υποβάλλονται ςτθ Δ.Ε. για τθν οριςτικι ζγκριςι 
τουσ.  

 

7. Σι δικαιοφχοι χοριγθςθσ υποτροφιϊν που εγκρίνει θ Δ.Ε. αναρτϊνται ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων των γραφείων του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου 
ςτθν Υάτρα και ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου ςτο 
διαδίκτυο. 

 
8. Ψο Γραφείο Ωποτροφιϊν μετά τθν ανάρτθςθ των υποτρόφων ενθμερϊνει 
εγγράφωσ μόνο τουσ δικαιοφχουσ ςχετικά με το ποςό τθσ υποτροφίασ και των 
διαδικαςιϊν που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενζργειασ. Θ 
επιςτροφι των δικαιοφμενων χρθματικϊν ποςϊν διεκπεραιϊνεται από το 
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Σικονομικό Ψμιμα. 

 

9. Τςοι υποψιφιοι δεν ςυγκεντρϊνουν τα απαιτοφμενα μόρια ϊςτε να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ υπότροφουσ του τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ζχουν 
το νόμιμο δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων χοριγθςθσ υποτροφιϊν και τθν 
ανάρτθςι τουσ ςτα Γραφεία του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου ωσ και από 
τθν καταχϊρθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του Λδρφματοσ ςτο διαδίκτυο. Ψονίηεται 
ότι νζα δικαιολογθτικά τα οποία κατακζτουν οι φοιτθτζσ για πρϊτθ φορά με τθν 
ζνςταςι τουσ κα κρίνονται εκπρόκεςμα εφόςον ζχει παρζλκει θ θμερομθνία 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν με τθν αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ και δε κα 
λαμβάνονται υπόψθ.  

 

10. Θ Δ.Ε. ορίηει τριμελι επιτροπι εξζταςθσ των ενςτάςεων που εξετάηει και 
αποφαςίηει ςε πρϊτο και ςε τελευταίο βακμό τισ τυχόν  υποβλθκείςεσ 
ενςτάςεισ. 

 

11.Επειδι για τον προςδιοριςμό του ςυνόλου Φ.ΚΕ κάκε ζτουσ απαιτείται να 
ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία διλωςθσ Κεματικισ Ενότθτασ από τουσ φοιτθτζσ 
και να ζχουν ςυγκροτθκεί τα τμιματα, θ χοριγθςθ υποτροφιϊν 

 κα ολοκλθρϊνεται μετά τθν ζναρξθ ςπουδϊν κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

Θ ωσ άνω διαδικαςία κα τθρθκεί για τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ  2012-2013 και ςτο εξισ. 

 
 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΑ  

 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ 
 Ε1 ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ 

 
Ακαδθμίασ 3  106 71 Ακινα 

 Ψθλ:  +30 210 368 2273-4  fax: +30 210 368 2277 

e-mail: e01@mfa.gr 

 

-Ωποτροφίεσ ςε αλλοδαποφσ, αλλογενείσ και ομογενείσ ςπουδαςτζσ από 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ  
-Υροπτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ζρευνα. 

 

 Ε2 ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧΨΛΞΩΡ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ 
 

Ακαδθμίασ 3  106 71 Ακινα  

Ψθλ:  +30 210 368 2299  fax: +30 210 368 2313 

e-mail: e02@mfa.gr 

 

-Ωποτροφίεσ ςε αλλοδαποφσ, αλλογενείσ και ομογενείσ ςπουδαςτζσ από όλεσ τισ 
χϊρεσ 

-Υροπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτισ Κεολογικζσ Χχολζσ των 
Ελλθνικϊν Υανεπιςτθμίων και των Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν 

-Για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ, θ ειςαγωγι ςτισ Χχολζσ πραγματοποιείται επί τθ 
βάςει ποςοςτοφ 3,5% του ςυνόλου των ειςακτζων ςπουδαςτϊν, ετθςίωσ 
οριηομζνων από το Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

                                                                                           

mailto:e01@mfa.gr
mailto:e02@mfa.gr
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ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ 
 

Ανδρζα Υαπανδρζου 37  151 80 Παροφςι Αττικισ  

 (ςτάςθ Ρερατηιϊτιςςα)   

http://www.minedu.gov.gr  

 

1). Ενιαίοσ Διοικθτικόσ Ψομζασ Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ 

∆ιεφκυνςθ Χπουδϊν και Φοιτθτικισ Πζριµνασ 

Ψµιµα Βϋ  Φοιτθτικισ Πζριµνασ 

1οσ όροφοσ  (γραφείο 1061) 

Ψθλ: +30 210 3443469  fax: +30 210 3442365  

(για  το γραφείο 1061)  e-mail: foitmer.yp@minedu.gov.gr  

 

-Ωποτροφίεσ ζνων Ξυβερνιςεων ςε Ζλλθνεσ πολίτεσ  
-Ωποτροφίεσ τθσ Ελλθνικισ Ξυβζρνθςθσ  

ςε αλλοδαποφσ, αλλογενείσ και ομογενείσ πολίτεσ, ςτο πλαίςιο των Διμερϊν 
Πορφωτικϊν Χυμφωνιϊν μεταξφ τθσ Ελλάδασ και ζνων χωρϊν. 

 

2). Γενικι ∆ιεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν  

και ∆ιεκνϊν Εκπαιδευτικϊν Κεµάτων 

∆ιεφκυνςθ ∆ιεκνϊν Εκπαιδευτικϊν Χχζςεων  Ψµιµα Αϋ Ωποτροφιϊν 

2οσ όροφοσ  (γραφείο 2155) 

Ψθλ. & Fax:  +30 210 3442469 

e-mail: des-a@minedu.gov.gr  des-art@minedu.gov.gr 

 

 

- Ωποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ολιγόμθνθ ζρευνα και μθνιαίο κερινό 
ςεμινάριο εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε αλλοδαποφσ πολίτεσ από 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Αναπτυξιακισ Χυνεργαςίασ 
(DAC) του ΣΣΧΑ δια τθσ Διεφκυνςθσ Ε1 Πορφωτικϊν και Υολιτιςτικϊν 
Ωποκζςεων του Ωπουργείου Εξωτερικϊν. 

-Ωποτροφίεσ που χορθγοφνται από Διεκνείσ Σργανιςμοφσ. 

 

3) Γενικι ∆ιεφκυνςθ ∆ιοικθτικισ και Σικονοµικισ Ωποςτιριξθσ 

∆ιεφκυνςθ ∆ιοικθτικοφ 

Ψµιµα ∆ϋ  ∆ιαχείριςθσ και Πιςκοδοςίασ 

Γραφείο Ξλθροδοτθµάτων  2οσ όροφοσ  (γραφείο 2045) 

Ψθλ: +30 210 3442354  +30 210 344 3229   

fax: +30 210 344 2365  (για το γραφείο 2045).  

Υλθρ: κα Π. Ξοπανάκθ, κα Ο. Υλαγιαννάκου  

e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr, klirodotimata1@minedu.gov.gr 
klirodotimata2@minedu.gov.gr 
 

-Ωποτροφίεσ ςε Ζλλθνεσ πολίτεσ για προπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε 
Ελλθνικά ΑΕΙ και ΣΕΙ που χορθγοφνται από Ξλθροδοτιµατα (ςε  ςυνεργαςία με 
το Ωπουργείο Σικονομικϊν, Διεφκυνςθ Εκνικϊν Ξλθροδοτθμάτων Ξολωνοφ 2  
101 85 Ακινα 

 Ψθλ: +30 210 5245198  fax: +30 210 5237110   

Υλθρ: κα Α.Αμπαριϊτου   

e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr ). 

 

Ξλθροδότθμα Αϊβατηίδου Χπυρίδωνοσ 
  

-Πε επιλογι  

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:foitmer.yp@minedu.gov.gr
mailto:des-a@minedu.gov.gr
mailto:des-art@minedu.gov.gr
mailto:klirodotimata@minedu.gov.gr
mailto:klirodotimata1@minedu.gov.gr
mailto:klirodotimata2@minedu.gov.gr
mailto:klirodot@2018.syzefxis.gov.gr


66 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ και µακθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθ Ρθσ Υιςιδίασ και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Πικράσ Αςίασ 

-Άποροι υποψιφιοι 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

  

 Ξλθροδότθμα Βζλλιου Ξωνςταντίνου 
 

-Με διαγωνιςµό 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό για φοιτθτζσ και πτυχιοφχουσ ΑΕΛ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξαταγωγι από τθ Βλάςτθ Ξοηάνθσ, τθ Ρζα Υζλλα Αταλάντθσ Φκιϊτιδασ  
και από τθν λοιπι Πακεδονία 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν (προπτυχιακζσ ςπουδζσ). 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ). 

 

Ξλθροδότθμα Ηάχου Αγαμζμνονα 
 

-Με διαγωνιςµό 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτιτριεσ Κεολογικϊν 
Χχολϊν,Φιλολογίασ των Φιλοςοφικϊν Χχολϊν και των Υαιδαγωγικϊν Χχολϊν 
των Υανεπιςτθµίων τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι κατά ςειρά προτίµθςθσ από τον Βόλο ι το Υιλιο, τθ ∆υτικι 
Πακεδονία (ιδιαίτερα από τθ Χιάτιςτα ι τθν Ξαςτοριά), τθν Ξωνςταντινοφπολθ ι 
τθ ∆ράµα 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Ηωςιμά Αφϊν 
 

-Με διαγωνιςµό (προπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

-Με επιλογι (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) 
-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-Πακθτζσ Ψεχνικϊν και Επαγγελµατικϊν Χχολϊν (ΕΥΑΧ) ι  

Ψεχνικϊν και Επαγγελµατικϊν Ουκείων (ΕΥΑΟ) Θγουµενίτςασ, Λωαννίνων  
και Ξόνιτςασ 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πτυχιοφχουσ ΑΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθν Ιπειρο 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν (προπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

Πζχρι δφο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ). 

 

Ξλθροδότθμα Ρεοφφτου Κωμοποφλου Αρχιμανδρίτου 
 

-Με επιλογι  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για  φοιτθτζσ του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου, του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν, 

του Γεωπονικοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν, του Σικονοµικοφ Υανεπιςτθµίου 
Ακθνϊν, του Υάντειου Υανεπιςτθµίου και του Υανεπιςτθµίου Υειραιϊσ  
(θ Χχολι επιλζγεται ανάλογα µε τθ ςχετικι προκιρυξθ) 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Υρωτοετείσ υποψιφιοι που αρίςτευςαν ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ τθσ Χχολισ 
τουσ  

-Ξατά προτίµθςθ, οι ςυγγενείσ του διακζτθ, ανεξάρτθτα από τον κλάδο ςπουδϊν 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 
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Ξλθροδότθμα Ξαλοφδθ Πάρκου 
 

-Με επιλογι (µε βάςθ τθν βακµολογικι ςειρά ειςαγωγισ ςτο Ψµιµα) 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πρωτοετείσ φοιτθτζσ του 
Υαιδαγωγικοφ Ψµιµατοσ ∆θµοτικισ Εκπαίδευςθσ όλων των Πανεπιςτθµίων τθσ 
χϊρασ 

-Ξαταγωγι από το χωριό Υρινζ του Φεκφµνου, άλλωσ,  

από το Φζκυµνο Ξριτθσ 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Ξριτςκθ Ρικ. 

 
-Με διαγωνιςµό (προπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

-Με επιλογι (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ των ΑΕΛ τθσ χϊρασ  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πτυχιοφχουσ των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τθ Ηαγορά Παγνθςίασ, τθν Υελοπόννθςο, τισ Χπζτςεσ και τθν 
Ϊδρα 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν (προπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ). 

  

Ξλθροδότθμα Ξυπριανίδου Λάλεμου  
 

-Με διαγωνιςµό 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Πόνιµοι κάτοικοι τθσ τζωσ ∆ιοικιςεωσ Υρωτεφουςθσ και απόφοιτοι ςχολείων 
Δευτεροβάκµιασ Εκπαίδευςθσ των Διµων και κοινοτιτων τθσ περιφζρειασ τζωσ 
∆ιοικιςεωσ Υρωτεφουςθσ 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

 

Ξλθροδότθμα Παλανδρινοφ Παρία 
 

-Με επιλογι 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Παρίςι τθσ Γαλλίασ για πτυχιοφχουσ  

α).  τθσ ∆ραµατικισ Χχολισ του Εκνικοφ Κεάτρου Ακθνϊν  

β).  του Εκνικοφ Ωδείου Ακθνϊν 

-Βακµόσ πτυχίου “Άριςτα” 

Ψζςςερα (4) ζτθ. 

  

Ξλθροδότθμα αγοράρθ Γεωργίου 
 

-Με διαγωνιςµό 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε πτυχιοφχουσ  
του Υαντείου Υανεπιςτθµίου  

-Ξαταγωγι από τθν Ακινα 

Πζχρι δφο (2) ζτθ. 

 

 
Ξλθροδότθμα Υανταηόπουλου Ξίμωνα 
 

-Με διαγωνιςµό 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ, 
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τθσ Κεολογικισ Χχολισ, τθσ Χχολισ Κετικϊν Επιςτθµϊν (Ψµιµα Φυςικισ, Ψµιµα 
Πακθµατικϊν), του Εκνικοφ Πετςόβιου Υολυτεχνείου, των Υαιδαγωγικϊν 
Χχολϊν και του Γεωπονικοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι από τθ Ηαγορά Υθλίου και τθ Χµφρνθ 

-Άποροι υποψιφιοι και κατά προτίµθςθ ορφανοί 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

 

Ξλθροδότθμα Υραγγαςτι Επαμεινϊνδα 
  

-Με διαγωνιςµό 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ 
 των ΑΕΛ τθσ χϊρασ ι για µακθτζσ 

-Ξαταγωγι από το Οεβίδι Αρκαδίασ 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Χακελλαρίου Χπφρου 
 

- Με επιλογι 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ 

 των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από το Οιβάρτηι, τθ Φωφίδα και  τα Ξαλάβρυτα 
Αχαΐασ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ. 

  

Ξλθροδότθμα Ψριανταφυλλίδθ Υαναγιϊτθ 
  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό  
ςε πτυχιοφχουσ ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τθν Υελοπόννθςο 

-Ξατά προτεραιότθτα, φοιτθτζσ και πτυχιοφχοι Γεωργικϊν  
και Ξτθνιατρικϊν Χχολϊν 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό (προπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

-Επιλογι χωρίσ διαγωνιςµό (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ (προπτυχιακζσ ςπουδζσ)  

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ). 

 

Ξλθροδότθμα Ψςαοφςθ Αγακάγγελου 
  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ των Κεολογικϊν, 
Φιλοςοφικϊν Χχολϊν και των Χχολϊν Κετικϊν Επιςτθµϊν των ΑΕΛ  
τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ 

-Υρωτοετείσ φοιτθτζσ 

-Σικονοµικά αδφναµοι υποψιφιοι 

-Υόντιοι ςτθν καταγωγι 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα» 

-Απόφοιτοι του Ουκείου ∆ράµασ  

-Επιλογι χωρίσ διαγωνιςµό 
Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ. 
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Ξλθροδότθμα Χρυςοχόου Υζτρου 
  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τουσ Ροµοφσ Ξαβάλασ και Φλϊρινασ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ. 

 

4).  ΛΔΦΩΠΑ ΞΦΑΨΛΞΩΡ ΩΥΣΨΦΣΦΛΩΡ (Λ.Ξ.Ω.) 

 
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41  142 34 Ρζα Λωνία Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 3726000  fax: +30 210 3221863 

http://www.iky.gr 
 

A). Ωποτροφίεσ Δευτεροβάκμιασ Ψεχνικισ-Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

-Χορθγείται εφάπαξ υποτροφία ςε μακθτζσ που πρϊτευςαν ςτισ προαγωγικζσ ι 

πτυχιακζσ εξετάςεισ των Ψεχνικϊν-Επαγγελματικϊν Εκπαιδευτθρίων (Ψ.Ε.Ε.) 

τθσ Δευτεροβάκμιασ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ. 

Υλθρ: κα Ξατςάρθ Ξωνςταντίνα +30 210 3726358 kkatsari@iky.gr  

 

B). Ωποτροφίεσ και Βραβεία Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (Υανεπιςτιμια και Ψ.Ε.Λ.) 

-Χορθγείται εφάπαξ υποτροφία ςε φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ που διακρίκθκαν 

ςτισ εξετάςεισ: 

α. Ειςαγωγισ ςτα Λδρφματα τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

β. Επίδοςθσ ςτα εξάμθνα ςπουδϊν για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

Υλθρ: κα Αδαμοποφλου Υαναγιϊτα +30 210 3726352 padamopoulou@iky.gr  

 

Γ). Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ Υανεπιςτθμίων και Ψ.Ε.Λ. για μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ Υρϊτου Ξφκλου ςτθν Ελλάδα 

 

Σι υποτροφίεσ χορθγοφνται με επιλογι κατόπιν δθμοςιοποίθςθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, με μζγιςτθ διάρκεια υποτροφίασ για 

τθν απόκτθςθ Πεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ 24 μινεσ.  

Σι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, θ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ, οι όροι λιψθσ υποτροφίασ, οι οικονομικζσ 

παροχζσ κ.λ.π., κακορίηονται κάκε χρόνο με απόφαςθ του Ω.ΥΑΛ.Κ, με 

γνωμοδότθςθ του Δ.Χ. του Λ.Ξ.Ω. 

 

Υλθροφορίεσ: 

• για τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων: 

κα Ξόττθ Παριάνκθ  +30 210 3726395  mkotti@iky.gr  

κα Ππικάκθ Χταματίνα  +30 210 3726346  sbikaki@iky.gr  

κα Γιάννου Αικατερίνθ  +30 210 3726394  katgiannou@iky.gr  

http://www.iky.gr/
mailto:kkatsari@iky.gr
mailto:padamopoulou@iky.gr
mailto:mkotti@iky.gr
mailto:sbikaki@iky.gr
mailto:katgiannou@iky.gr
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e-mail: diagwnismoi@iky.gr  

•για τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ του φυςικοφ/οικονομικοφ αντικειμζνου 

των υποτρόφων: 

κα Βαςιλακοποφλου Υαραςκευι +30 210 372635, pvasilakopoulou@iky.gr  

κα Διαμαντοποφλου Ξορίνα +30 210 3726353 kdiamantopoulou@iky.gr  

κα Ξορολι Ευαγγελία +30 210 3726357 ekoroli@iky.gr  

 

Δ). Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ Υανεπιςτθμίων  

και Ψ.Ε.Λ. για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Υρϊτου  

και Δεφτερου Ξφκλου ςτο εξωτερικό 

Σι υποτροφίεσ χορθγοφνται με επιλογι κατόπιν δθμοςιοποίθςθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

Θ διάρκεια τθσ υποτροφίασ ορίηεται: 

α).  ζωσ 24 μινεσ, για προγράμματα ςπουδϊν επιπζδου M.A./M.Sc. ι Π.Phil (ωσ 

αυτόνομοσ επιδιωκόμενοσ τίτλοσ) ι Master 2 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ. 

β).  ζωσ 34 μινεσ για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ.  

Σι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, θ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ, οι όροι λιψθσ υποτροφίασ, οι οικονομικζσ 

παροχζσ κ.λ.π., κακορίηονται κάκε χρόνο με απόφαςθ του Ω.ΥΑΛ.Κ, με 

γνωμοδότθςθ του Δ.Χ. του Λ.Ξ.Ω. 

Υλθροφορίεσ: 

• για τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων: 

κα Ξόττθ Παριάνκθ  +30 210 3726395  mkotti@iky.gr  

κα Ππικάκθ Χταματίνα +30 210 3726346  sbikaki@iky.gr  

κα Γιάννου Αικατερίνθ +30 210 3726394  katgiannou@iky.gr  

e-mail: diagwnismoi@iky.gr 

•για τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ/ οικονομικοφ αντικειμζνου των 

υποτρόφων: 

κα Πεταξά Χρυςάννα +30 210 3726330 

κ.Kαραλιϊτθσ ενοφϊν +30 210 3726329  xkaraliotis@iky.gr  

κα Χριςτοδοφλου Άννα  +30 210 3726327  achris@iky.gr  

κα Σικονομοποφλου Ράγια +30 210 3726328  necono@iky.gr  

e-mail: exoterikou@iky.gr   

 

Ε). Ωποτροφίεσ Ξλθροδοτθμάτων 

Χτο πλαίςιο των κλθροδοτθμάτων τα οποία διαχειρίηεται το IKY, 

mailto:diagwnismoi@iky.gr
mailto:pvasilakopoulou@iky.gr
mailto:kdiamantopoulou@iky.gr
mailto:ekoroli@iky.gr
mailto:mkotti@iky.gr
mailto:sbikaki@iky.gr
mailto:katgiannou@iky.gr
mailto:xkaraliotis@iky.gr
mailto:achris@iky.gr
mailto:necono@iky.gr
mailto:exoterikou@iky.gr
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προκθρφςςονται και χορθγοφνται υποτροφίεσ για ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

εξωτερικό. Θ επιλογι των υποτρόφων προβλζπεται είτε με γραπτό διαγωνιςμό 

είτε με επιλογι βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων κακοριηόμενων από τθ 

ςυςτατικι πράξθ του κλθροδοτιματοσ και τθ ςχετικι με τα κλθροδοτιματα 

νομοκεςία. 

Ειδικότερα: 

α). Ωποτροφίεσ του κλθροδοτιματοσ «ΞΟΕΑΦΧΣΩ ΨΧΣΩΦΛΔΘ» για προπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςε άπορουσ φοιτθτζσ που διακρίνονται ςτισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, με καταγωγι από τθν πόλθ τθσ Ξομοτθνισ και τθν 

περιφζρεια του Ρομοφ Φοδόπθσ. 

β). Ωποτροφίεσ του κλθροδοτιματοσ «ΑΟΕΑΡΔΦΣΩ ΧΑΨΗΣΥΣΩΟΣΩ»  για 

προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε άπορουσ φοιτθτζσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

(Υανεπιςτιμια και Ψ.Ε.Λ.), κατά προτίμθςθ με καταγωγι από τθν 

Ξωνςταντινοφπολθ. 

γ).  Ωποτροφίεσ του κλθροδοτιματοσ «ΡΛΞ. Δ. ΧΦΩΧΣΒΕΦΓΘ» για μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ςε επιςτθμονικοφσ τομείσ μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ενδεικτικά: Ανατομία, Φυςιολογία, Υακολογικι 

Ανατομία,  Αςτρονομία,  Ηωολογία,  Πακθματικά κ.τ.λ. 

δ). Ωποτροφίεσ από το «ΚΕΣΔΩΦΛΔΕΛΣΡ ΞΟΘΦΣΔΣΨΘΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ» για 

μετεκπαίδευςθ ςε Υανεπιςτιμια και Ανϊτατεσ Υαιδαγωγικζσ Χχολζσ των χωρϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αφοροφν: 

δ.1.). πτυχιοφχουσ Ελλθνικϊν Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ  

δ.2).  πτυχιοφχουσ Υανεπιςτθμίων ανεξάρτθτα αν ζχουν διοριςκεί ωσ 

εκπαιδευτικοί ςτο Δθμόςιο ι αλλοφ  

δ.3). πτυχιοφχουσ των εν γζνει Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων, 

ταυτόχρονα κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ που τουσ 

επιτρζπει τον διοριςμό τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν. 

ε) Ωποτροφίεσ του κλθροδοτιματοσ «ΦΑΡΘΧ ΧΑΦΛΓΛΑΡΡΘ» για μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτον τομζα των Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν, αποκλειςτικά 

ςτθν ειδίκευςθ «Φυτοπακολογία». 

ςτ). Ωποτροφίεσ του κλθροδοτιματοσ «ΟΕΩΡΛΔΑ ΡΛΞΣΟΑΝΔΘ» για μετεκπαίδευςθ 

αριςτοφχων και άπορων Ελλινων ιατρϊν ςτο εξωτερικό. 

η). Ωποτροφίεσ του κλθροδοτιματοσ «εισ μνιμθν ΠΑΦΛΑΧ ΗΑΣΩΧΘ» για εκπόνθςθ 

διδακτορικισ διατριβισ  

ι για κλινικι ι πειραματικι ζρευνα ςτο εξωτερικό ςε αντικείμενα που 

εντάςςονται ςτθν ψυχιατρικι. 

Υλθροφορίεσ: 
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Για τα κλθροδοτιματα α, β: 

κα Ξωνςταντίνα Ξατςάρθ  +30 210 3726358  kkatsari@iky.gr  

κα Υαναγιϊτα Αδαμοποφλου +30 210 3726352 padamopoulou@iky.gr  

 

Για τα κλθροδοτιματα γ, δ, ε, ςτ, η: 

κα Ξόττθ Παριάνκθ  +30 210 3726395  mkotti@iky.gr  

κα Ππικάκθ Χταματίνα  +30 210 3726346  sbikaki@iky.gr  

κα Γιάννου Αικατερίνθ  +30 210 3726394  katgiannou@iky.gr  

e-mail: diagwnismoi@iky.gr  

Για τθν παρακολοφκθςθ υποτρόφων εξωτερικοφ:  

κα Σικονομοποφλου Ράγια +30 210 3726328  necono@iky.gr  

εςωτερικοφ: κα Ξρζηου Γιϊτα +30 210 3726304 gkrezou@iky.gr  

 

Η). Ευρωπαϊκό Υανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο (Ε.Υ.Λ.) Φλωρεντίασ 

Χορθγοφνται υποτροφίεσ, για τρία (3) ζτθ κατ’ ανϊτατο όριο, ςε Ζλλθνεσ 

αποφοίτουσ Ελλθνικϊν και ιςοτίμων ξζνων πανεπιςτθμίων, οι οποίοι δεν ζχουν 

διατελζςει ςτο παρελκόν μεταπτυχιακοί υπότροφοι του Λ.Ξ.Ω,  για να 

πραγματοποιιςουν ζρευνα διδακτορικοφ επιπζδου ςτουσ τομείσ των 

Ανκρωπιςτικϊν και Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν (Λςτορία και Υολιτιςμόσ, Σικονομικζσ 

Επιςτιμεσ, Ρομικζσ Επιςτιμεσ, Ξοινωνικζσ και Υολιτικζσ Επιςτιμεσ) ςτο 

Ευρωπαϊκό Υανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο τθσ Φλωρεντίασ (Istituto Universitario 

Europeo di Firenze), το οποίο, ςφμφωνα με απόφαςθ του τότε ΔΛΞΑΨΧΑ, νυν 

ΔΣΑΨΑΥ, είναι ομοταγζσ προσ τα Ελλθνικά Υανεπιςτιμια. 

Υλθροφορίεσ για τθν θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ, τθν διαδικαςία και τα 

ςτάδια επιλογισ παρζχονται από τισ ιςτοςελίδεσ του Λνςτιτοφτου: 

http://www.eui.eu/Home.aspx 

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx 

Υλθρ: κα Χριςτοδοφλου Άννα +30 210 3726327 achris@iky.gr  

κα Σικονομοποφλου Υαναγιϊτα +30 210 3726328 necono@iky.gr 

 

Θ).  Ξολλζγιο τθσ Βοςτϊνθσ 

1.Υρόγραμμα ανταλλαγισ Ελλινων φοιτθτϊν και ομογενϊν φοιτθτϊν του 

Ελλθνικοφ Ξολλεγίου τθσ Βοςτϊνθσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ «Ψίμιοσ Χταυρόσ». 

2.Ωποτροφίεσ ςε ομογενείσ, κατόχουσ τίτλου Master of Divinity τθσ Κεολογικισ 

Χχολισ «Ψίμιοσ Χταυρόσ» τθσ Βοςτϊνθσ και  ςε Ζλλθνεσ πτυχιοφχουσ Ψμθμάτων 

των Κεολογικϊν Χχολϊν τθσ Ελλάδασ.  

Υλθρ:κα Χριςτοδοφλου Άννα  +30 210 3726327 achris@iky.gr  

mailto:kkatsari@iky.gr
mailto:padamopoulou@iky.gr
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mailto:sbikaki@iky.gr
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mailto:diagwnismoi@iky.gr
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mailto:gkrezou@iky.gr
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mailto:achris@iky.gr
mailto:necono@iky.gr
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κα Πεταξά Χρυςάννα  +30 210 3726330 

e-mail: exoterikou@iky.gr  

 

Κ).  Υρόγραμμα προϊκθςθσ ανταλλαγϊν και επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ 

Ελλάδασ-Γερμανίασ (IKYDA) 

Ψο Λ.Ξ.Ω και θ Γερμανικι Ωπθρεςία Ακαδθμαϊκϊν Ανταλλαγϊν (DAAD), με ςτόχο 

τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 

Γερμανίασ, υλοποιεί από το ζτοσ 2000 το πρόγραμμα ΛΞΩDA. Ψο πρόγραμμα 

απευκφνεται ςε ομάδεσ επιςτθμόνων ι ερευνθτϊν όλων των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, οι οποίοι καλοφνται να υλοποιιςουν ζνα κοινό ερευνθτικό 

πρόγραμμα με αμοιβαίεσ ανταλλαγζσ επιςκζψεων. Ψο ςυνολικό χρονικό 

διάςτθμα χρθματοδότθςθσ ορίηεται ςε ζνα ωσ δφο (1-2) ζτθ, δθλϊνεται εξ’ αρχισ 

και εγκρίνεται μαηί με τθν πρόταςθ. 

Ψο πρόγραμμα προκθρφςςεται κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και θ προκεςμία 

υποβολισ λιγει ςυνικωσ τον Χεπτζμβριο. Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ 

υποβάλλεται ςτον αντίςτοιχο Εκνικό Φορζα (ΛΞΩ-DAAD) κάκε χϊρασ από τον 

ςυντονιςτι τθσ ομάδασ. Θ ερευνθτικι ομάδα τθσ κάκε χϊρασ κα πρζπει να 

αποτελείται από τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ςυντονιςτι, και χωρίσ περιοριςμό ωσ προσ τον μζγιςτο αρικμό μελϊν. 

Επιτρζπεται θ ςυνεργαςία δφο ι περιςςοτζρων Λδρυμάτων (και από τισ δφο 

πλευρζσ).  

Χφμφωνα με τθν ςφμβαςθ IKY-DAAD, οι αιτιςεισ, τόςο από Ελλθνικισ όςο και 

από Γερμανικισ πλευράσ, εξετάηονται από πιςτοποιθμζνουσ αξιολογθτζσ. 

Αρχικά, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ υλοποιείται ςτθν ζδρα του Εκνικοφ Φορζα 

και ολοκλθρϊνεται ςτο πλαίςιο ςυνεδρίαςθσ μικτισ Ελλθνο-γερμανικισ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθ Γερμανία. Ξατά τθ διαδικαςία τθσ 

επιλογισ, δίνεται ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ νζων επιςτθμόνων, ςτθ 

ςυμπλθρωματικότθτα των ερευνθτικϊν προγραμμάτων και ςτθ δυνατότθτα 

επιςτθμονικισ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων. 

Υλθρ: κα Δελλι Παρία +30 210 3726324  mdell@iky.gr  

κα Παμά Γεωργία  +30 210 3726325  gmama@iky.gr  

κα Ξαρακατςάνθ Άννα +30 210 3726331 akarakatsani@iky.gr  

κα Ψςιριπϊβ Ευγενία +30 210 3726381  etsiripov@iky.gr  

e-mail: foreigners@iky.gr  

Λ). Πεταπτυχιακά Υρογράμματα για αλλοδαποφσ πολίτεσ (αλλογενείσ - 

ομογενείσ) 

Θ διάρκεια τθσ υποτροφίασ ορίηεται από ζνα ζωσ τρία 

mailto:exoterikou@iky.gr
mailto:mdell@iky.gr
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 (1 – 3) ζτθ και εξαρτάται από το πρόγραμμα ςπουδϊν και τθν επίδοςθ του 

υποτρόφου. 

Πετεκπαίδευςθ, μεταπτυχιακζσ, μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ για αλλοδαποφσ 

πολίτεσ από: 

A. Ξράτθ τθσ Βαλκανικισ και τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Πθ Πζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ), τθσ Αςίασ, τθσ Αφρικισ και τθσ Οατινικισ Αμερικισ. 

B. Ξράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Ελβετία, Λςλανδία, Ρορβθγία, ΘΥΑ, 

Ξαναδά, Λαπωνία, Ωκεανία. 

Σι υποτροφίεσ χορθγοφνται κάκε χρόνο με επιλογι, βάςει κριτθρίων 

αξιολόγθςθσ του φακζλου των υποψθφίων και περιλαμβάνουν όλουσ τουσ 

τομείσ των επιςτθμϊν. 

 

Ξ). Ειδικά Υρογράμματα 

Α. Ωποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ μακθμάτων και ςεμιναρίων Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ και Υολιτιςμοφ. 

B. Ωποτροφίεσ ςε διδάςκοντεσ και διδαςκόμενουσ των Ψμθμάτων Ρεοελλθνικϊν 

Χπουδϊν ζνων Υανεπιςτθμίων για παρακολοφκθςθ μθνιαίου κερινοφ κφκλου 

μακθμάτων και ςεμιναρίων Ρζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Οογοτεχνίασ, Λςτορίασ και 

Ψζχνθσ: Υρογράμματα ΘΤΕΠΑ- Κερινζσ Ωποτροφίεσ Ελλθνικϊν Χπουδϊν 

Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν- και ΙΑΩΝ. 

Υλθρ: κα Παμά Γεωργία +30 210 3726325  gmama@iky.gr  

κα Ξαρακατςάνθ Άννα +30 210 3726331  akarakatsani@iky.gr  

 

5). ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ  

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
http://www.gsrt.gr 

 
∆ιεφκυνςθ Εποπτείασ Ερευνθτικϊν Φορζων  

Ψµιµα Α’ ∆ιοικθτικισ και Σικονοµικισ Εποπτείασ Φορζων  

 

Πεςογείων 14-18  115 27 Ακινα   

Ψθλ: +30 210 7458236 - 7710001 fax: +30 210 7715074  

e-mail: vmes@gsrt.gr 

 

Εποπτευόμενοι φορείσ: 
 

1). Εκνικό Ξζντρο  Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «ΔΘΠΣΞΦΛΨΣΧ» 

 
Υατριάρχου Γρθγορίου Ε’ και Ρεαπόλεωσ 

Ψ.Κ. 60228, 15 31, Αγία Υαραςκευι Αττικισ  

Υλθρ: Γραφείο Εκπαίδευςθσ κα Γ. Φαρμάκθ 
Ψθλ: +30 210 650 3055  fax: +30 210 651 0384   

http://edu.demokritos.gr   e-mail: info@edu.demokritos.gr  

mailto:gmama@iky.gr
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Σι υποτροφίεσ αφοροφν τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτα Λνςτιτοφτα 
του Ξζντρου. 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ξάτοχοι Πεταπτυχιακοφ τίτλου ι εγγεγραμμζνοι ςε Πεταπτυχιακό Υρόγραμμα 
Χπουδϊν ι πτυχιοφχοι Υανεπιςτθμιακϊν Χχολϊν Κετικισ Ξατεφκυνςθσ ι 
Υολυτεχνικϊν Ψμθμάτων ι Χχολϊν Επιςτθμϊν Ωγείασ, του εςωτερικοφ ι 
ιςοτίµων του εξωτερικοφ, αναγνωριςµζνων από το ∆ΣΑΨΑΥ. 

-Φοιτθτζσ Υανεπιςτθμιακϊν Χχολϊν Κετικισ Ξατεφκυνςθσ ι Υολυτεχνικϊν 
Ψμθμάτων ι Χχολϊν Επιςτθμϊν Ωγείασ, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τουσ 
εντόσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατά το οποίο  πραγματοποιείται θ επιλογι και 
δεν οφείλουν περιςςότερα από δφο (2) μακιματα.                                                

 –Tζςςερα (4)  ζτθ ανανεοφμενα κατ’ ζτοσ. 

  

2). Ελλθνικό Ξζντρο Καλαςςίων Ερευνϊν 
 

46,7 χλμ. Οεωφ. Ακθνϊν - Χουνίου, Ψ.Κ. 712 

190 13 Ανάβυςςοσ Αττικισ 

Ψθλ: +30 22910 76331   fax: +30 22910 76323   http://www.hcmr.gr   

Υλθρ: κα Χαρά Οάλου e-mail: xlalou@hcmr.gr  

 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε πτυχιοφχουσ ΑΕΛ 
 (Χχολζσ Κετικισ Ξατεφκυνςθσ) ςε κζµατα ανάπτυξθσ τθσ επιςτθµονικισ ζρευνασ 
και τεχνολογίασ 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ µε ςκοπό τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Επίδοςθ του υποτρόφου (για ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ) 

-∆ϊδεκα (12) µινεσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ µζχρι τρεισ (3) φορζσ (ςαράντα 
οκτϊ –48- µινεσ) 

-Θ υποτροφία µπορεί να παρατακεί για άλλουσ δϊδεκα (12) µινεσ το ανϊτερο 
(ςτο πρόγραµµα µεταπτυχιακϊν ςπουδϊν µε ςκοπό τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ 
διατριβισ). 

  

3.)  Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν (EIE) 

 
Οεωφόροσ Βαςιλζωσ Ξωνςταντίνου 48  116 35 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7273513    fax: +30 210 7246618  http://www.eie.gr   e-mail: 
chtoka@eie.gr   

Υλθρ: Γραμματεία ΕΛΕ κα Χρ. Ψόκα 
 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για υποψιφιουσ διδάκτορεσ που διεξάγουν το 
ερευνθτικό τουσ ζργο ςτο Ξζντρο  

-Ψο ερευνθτικό αντικείµενο του υποψθφίου πρζπει να εντάςςεται ςτο γνωςτικό 
πεδίο ενόσ από τα ζξι (6) Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα του Εκνικοφ Λδρφµατοσ Ερευνϊν 
(Βιολογικϊν Ερευνϊν και Βιοτεχνολογίασ, Κεωρθτικισ και Φυςικισ Χθµείασ, 
Σργανικισ και Φαρµακευτικισ Χθµείασ, Ελλθνικισ και Φωµαϊκισ Αρχαιότθτασ, 
Βυηαντινϊν Ερευνϊν, Ρεοελλθνικϊν Ερευνϊν) 

-Σ υποψιφιοσ πρζπει να ζχει γίνει δεκτόσ ςε Υρόγραµµα 

Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν που οδθγεί ςτθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊµατοσ 
από αναγνωριςµζνο Εκπαιδευτικό Μδρυµα του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ  

-Ρα επιλεγεί από το αντίςτοιχο Λνςτιτοφτο του Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν µετά 
από ςυµµετοχι ςε ςχετικι προκιρυξθ, ανάλογα µε τισ οικονοµικζσ δυνατότθτεσ 
του φορζα 

Ψζςςερα (4) ζτθ. 

 

http://www.hcmr.gr/
mailto:xlalou@hcmr.gr
http://www.eie.gr/
mailto:chtoka@eie.gr


76 

 

4).  Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ                               

(Foundation for Research and Technology-Hellas)            

 
Ρικολάου Υλαςτιρα 100  Βαςιλικά Βουτϊν  

700 13 Θράκλειο Ξριτθσ 

Ψαχ. Διεφκυνςθ: Ψ.Κ. 1385 –  711 10 Θράκλειο Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 2810 391 500 – 2  fax: +30 2810 391 555   

e-mail: central@admin.forth.gr  

 

Ψο Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ απαρτίηεται από επτά (7) Ερευνθτικά 
Λνςτιτοφτα (ΕΛ) εγκατεςτθμζνα ςτισ πόλεισ Θράκλειο, Φζκυμνο, Υάτρα και 
Λωάννινα. Σι τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιοφνται τα επτά (7) αυτά 
Λνςτιτοφτα είναι: - Υλθροφορικι - Θλεκτρονικι Δομι και Οζιηερ - Ποριακι 
Βιολογία και Βιοτεχνολογία-Ωπολογιςτικά Πακθματικά (Θράκλειο) - 
Πεςογειακζσ Χπουδζσ (Φζκυμνο), Χθμικι Πθχανικι και Βιοχθμικι Πθχανικι 
(Υάτρα) και Βιοϊατρικζσ Ζρευνεσ (Λωάννινα). 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ: Ωποτροφίεσ επιµόρφωςθσ ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ που οδθγοφν ςε διδακτορικό τίτλο ι μεταπτυχιακό 
τίτλο ςε γνωςτικά αντικείμενα ςχετικά με τισ ειδικεφςεισ των Λνςτιτοφτων του 
Λδρφματοσ Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ 

- Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο πρόγραµµα Ψουρκικϊν Χπουδϊν του Λνςτιτοφτου 
Πεςογειακϊν Χπουδϊν ςτο Φζκυµνο. 

   

α). Σι υποψιφιοι πρζπει να φοιτοφν ςε Ακαδθµαϊκό Ψµιµα οικείου (ενόσ εκ των 
επτά) Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων του Λδρφματοσ Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ) 
Υανεπιςτθµίου ι ΨΕΛ µε αντικείµενο ςυναφζσ προσ εκείνο του Λνςτιτοφτου  

-Ρα υπάρχει ςχετικι ςφµφωνθ γνϊμθ του Ψμιματοσ του Υανεπιςτθμίου ι ΨΕΛ και 
ςυμφωνία µε τον ∆ιευκυντι του αντίςτοιχου Λνςτιτοφτου για τθν ςυνεργαςία του 
προπτυχιακοφ φοιτθτι με το Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ. 

β). Σι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν γίνει δεκτοί ςε µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
Ψμιματοσ ΑΕΛ ι ΨΕΛ με αντικείμενο ςυναφζσ προσ τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
ενόσ εκ των επτά  ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων του Λδρφματοσ Ψεχνολογίασ και 
Ζρευνασ ι ςτα κοινά Πεταπτυχιακά προγράμματα που διοργανϊνει το Μδρυμα 
Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ ςε ςυνεργαςία με το Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ.  

-Ρα υπάρχει ςχετικι ςφμφωνθ γνϊμθ του Ψµιµατοσ του ΑΕΛ ι ΨΕΛ µε τον 
∆ιευκυντι του αντίςτοιχου Λνςτιτοφτου για τθν ςυνεργαςία του μεταπτυχιακοφ 
φοιτθτι με το Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ. 

 Ζωσ πζντε (5) ζτθ.                                             

-Ωποτροφίεσ Επιμόρφωςθσ και Εξειδίκευςθσ (μζχρι τζςςερα –4- ζτθ)  

-Ωποτροφίεσ ςε ςυνεργαηόμενουσ Ερευνθτζσ (μζχρι τζςςερα –4- ζτθ) ςε ςχετικά 
με τα αντικείμενα των Λνςτιτοφτων του Λδρφματοσ Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ.  

 

5).  Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Υαςτζρ  

(Institut Pasteur Hellénique) 
 

Οεωφόροσ Βαςιλίςςθσ Χοφίασ 127  115 21 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 6478800  fax: +30 210 6425038  

 http://www.pasteur.gr    e-mail: library@pasteur.gr  

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ ΑΕΛ ςτον τοµζα τθσ Βιοϊατρικισ µε 
ςκοπό τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ 

- Υτυχιοφχοι ΑΕΛ. 

  

mailto:central@admin.forth.gr
http://www.pasteur.gr/
mailto:library@pasteur.gr


77 

 

6).  «Aλζξανδροσ Φλζμιγκ»  

Ερευνθτικό Ξζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν 
 

Αλ. Φλζμιγκ 34, Βάρθ 166 72  Ψ.Κ. 74145 Βάρκιηα 16602  

Ψθλ: +30 210 9656310-11   fax: +30 210 9653934 

http://www.fleming.gr  

e-mail: fleming_info@fleming.gr   m.chatzianagnostou@fleming.gr  

secretariat@fleming.gr  

 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ χϊρασ για ςπουδζσ 
ςτον τοµζα Βιοϊατρικϊν Επιςτθµϊν  

-Δφο  (2) υποτροφίεσ. 

 

7).  Εκνικό Ξζντρο Ζρευνασ και Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Ξ.Ε.Ψ.Α.) 
 

6ο  χλμ. Σδοφ Χαριλάου-Κζρμθσ Ψ.Κ. 60361,  

570 01 Κζρμθ, Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 498100   fax: +30 2310 498180  

http://www.certh.gr/scholarships.el.aspx     
e-mail: certh@certh.gr  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ  φοιτθτϊν ΑΕΛ και ΨΕΛ  

 Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ πτυχιοφχων ΑΕΛ 

-Βεβαίωςθ του αντίςτοιχου Ψµιµατοσ του ΑΕΛ ι ΨΕΛ ότι ζχει τθν ιδιότθτα του 
προπτυχιακοφ φοιτθτι 

-Βεβαίωςθ του αντίςτοιχου Ψµιµατοσ του ΑΕΛ ι ΨΕΛ ότι ζχει τθν ιδιότθτα του 
µεταπτυχιακοφ φοιτθτι 

Πζχρι πζντε (5) ζτθ. 

-Ωποτροφίεσ επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ (μζχρι τζςςερα –4- ζτθ)  

-Ωποτροφίεσ ςε ςυνεργαηόμενουσ ερευνθτζσ (μζχρι τζςςερα –4- ζτθ). 

 

8) «AΚHNA» - Ερευνθτικό Ξζντρο Ξαινοτομίασ ςτισ Ψεχνολογίεσ τθσ 
Υλθροφορίασ, των Eπικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ 
 

Αρτζμιδοσ 6 & Επιδαφρου 151 25 Παροφςι  

Υλθρ: κ. Γ. Βολτι Ψθλ: +30 210 6875300  fax: +30 210 6854270          

e-mail: info@athena-innovation.gr              

 

-Ωποτροφίεσ επιµόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ ςτον ευρφτερο τοµζα τθσ 
Υλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 
του Ρ. 1514/85) 

-Υροπτυχιακοί φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ (Ψφπου Γ)                 

 -Ωπότροφοι Εξειδίκευςθσ και Επιμόρφωςθσ (Ψφπου Β)    

 -Πεταδιδακτορικοί υπότροφοι (Ψφπου Α)                      

 

Θ χοριγθςθ υποτροφιϊν απευκφνεται ςε δφο κατθγορίεσ υποτρόφων:                                                   

  1.  ςε υποτρόφουσ που θ επιμόρφωςι τουσ ςκοπεφει ςτθν επιμόρφωςθ και 
εξειδίκευςι τουσ ςε ερευνθτικά κζματα και ςε πεδία επιςτθμονικισ 
δραςτθριότθτασ ενόσ Λνςτιτοφτου                                                        

2.  ςε υποτρόφουσ που ειςάγονται ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία εκπονϊντασ 
εργαςίεσ που τουσ ανακζτει το οικείο Λνςτιτοφτο.  

Χτόχοσ είναι θ δθμιουργία επιςτθμόνων και τεχνικϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ του Ξζντρου.         

Ζωσ τζςςερα (4) ζτθ.                                                                            
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Ψρόποσ επιλογισ: Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ΕΞ «Ακθνά». 

 

9) ΞΕΨΕΑΚ - ΞΕΡΨΦΣ ΕΦΕΩΡΑΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ & ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ -ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΣ ΥΑΦΞΣ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ                      

 
Α’ ΒΛ.ΥΕ. Βόλου  38500 Βόλοσ  

Ψθλ: +30 24210 96740  fax: +30 24210  96750                     

 Λςτοςελίδα: www.cereteth.gr  e-mail: admin@cereteth.gr   

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ  φοιτθτϊν ΑΕΛ και ΨΕΛ  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ φοιτθτϊν ΑΕΛ και ΨΕΛ  

Διδακτορικοί φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ                                                                   

-Βεβαίωςθ του αντίςτοιχου Ψμιματοσ του ΑΕΛ ι ΨΕΛ ότι ζχει τθν ιδιότθτα του 
προπτυχιακοφ, μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ φοιτθτι κατά περίπτωςθ.                                    

Πζχρι πζντε (5) ζτθ.                 

-Ωποτροφίεσ ςε ςυνεργαηόμενουσ ερευνθτζσ (μζχρι πζντε –5- ζτθ).  
 

 

Λ∆ΦΩΠΑΨΑ  
 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα  Ξλθροδότθμα τθσ Αγάπθσ  

(του πρϊθν Πθτροπολίτου Χιςανίου  

και Χιατίςτθσ Υολυκάρπου) 

Λερά Πθτρόπολισ Χιςανίου και Χιατίςτθσ 
 

503 00 Χιάτιςτα Ξοηάνθσ  

Ψθλ: +30 24650 21204   +30 24650 21332   

fax: +30 24650 21204 

  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ τθσ Κεολογικισ, Λατρικισ, Φιλοςοφικισ, 
Ροµικισ Χχολισ και Ψμιματοσ Χθμείασ τθσ Χχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν  

των Υανεπιςτθµίων τθσ Ελλάδασ 

-Ξαταγωγι από τθν περιοχι τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ Χιςανίου και Χιατίςτθσ και 
από τθν περιοχι Υειραιϊσ και Ξερατςινίου 

-Σρφανοί και άποροι φοιτθτζσ, κατά προτίµθςθ. 

  

Αγγελοποφλειο Μδρυμα Χχολικϊν Ξτιρίων και Ωποτροφιϊν 
 

Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, Αμυμϊνθσ 7Β  
 211 00 Ραφπλιο Αργολίδασ  

Ψθλ: +30 27520 27491  fax: +30 27520 25685  

e-mail: mail@dipe.arg.sch.gr Υλθρ: κα Υ. Γιαννόπουλου 

  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ. 

-Φοιτθτζσ με γονείσ που διαµζνουν ςτθν περιοχι του τζωσ ∆ιµου Πιδζασ, του 
Ρομοφ Αργολίδασ.  Εν ελλείψει, φοιτθτζσ άλλων Διµων ι Ξοινοτιτων των 
Ρομϊν Αργολίδασ ι Ξορινκίασ και όπωσ ορίηεται από τθν προκιρυξθ του 
Λδρφµατοσ 

-Άποροι φοιτθτζσ. 

  

http://www.cereteth.gr/
mailto:admin@cereteth.gr
mailto:mail@dipe.arg.sch.gr
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Ξοινωφελζσ Μδρυμα «Αγία Χοφία» 

 
Άγιοι Υάντεσ Αποκορϊνου Ρ. Χανίων 730 08 Χανιά Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 28250 71494  fax: +30 28250 71500  

e-mail: agiasofia50@hotmail.com  Υλθρ: κ. Ρικ. Υαπαδάκθσ-Ψθλ: 28120 56008 

  

- Ωποτροφίεσ για τθν προϊκθςθ μελετϊν, ερευνϊν και ςπουδϊν ςχετικϊν   

µε τθν Οαογραφία-Λςτορία. 

- Ελλάδα και εξωτερικό.  

 

«Θ Αδελφότθσ Ξαςίων» - Φιλανκρωπικό Μδρυμα 

 
Χταδίου 51 (4οσ όροφοσ), 105 59 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3242952  fax: +30 210 3240954 

  

-Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτζσ των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τθ Χφρο ι τθν Ξάςο 

-Υρωτεφςαντεσ φοιτθτζσ 

-Ψζκνα εν ενεργεία ι ςυνταξιοφχων ναυτικϊν 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

  

Αδαμοποφλειο Μδρυμα Ωποτροφιϊν 

 
350 16  Ωπάτθ Φκιϊτιδασ 

Ψθλ: +30 22310 98261  +30 22310 98478  

 fax: +30 22310 38122 

  

α). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό για φοιτθτζσ: 

-Πουςικολογικϊν Ψµθµάτων 

-Ψµθµάτων Σικονοµικϊν Επιςτθµϊν του Υανεπιςτθµίου Πακεδονίασ,  

Σικονοµικϊν και Ξοινωνικϊν Επιςτθµϊν του Σικονοµικοφ Υανεπιςτθµίου 
Ακθνϊν, του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ και του 
Υανεπιςτθµίου Υειραιϊσ 
β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. 

  

Ξοινωφελζσ  Μδρυμα «Βαςιλείου Ακαναςίου -Υροκιερζωσ»                                     

 
Αιγζσ Αιγείρασ  250 10 Αιγείρα Αχαΐασ 

Tθλ: +30 26960 32448  κιν: +30 6977481404  
Υλθρ: κ. Γεωργόπουλοσ                                                                                         

 

-Ετθςίεσ υποτροφίεσ για ςπουδζσ ςε ΑΕΛ ι ΨΕΛ.   

-Πία (1) ι περιςςότερεσ -ορίηεται από το Μδρυμα-.                                                                                                                              
-Σικονομικά αδφναμοι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι (οι ίδιοι ι οι γονείσ τουσ) από  το χωριό Βλωβοκάσ, νυν Αιγζσ, του 
Διμου Αιγείρασ τθσ επαρχίασ Αιγιαλείασ.                           

-Ελλάδα. 

 
 

mailto:agiasofia50@hotmail.com
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Μδρυμα Γεωργίου και Παρίασ Ακαναςιάδθ-Ρόβα                                                            
 

Λλάρχου Ψηαβζλα 44  303 00 Ραφπακτοσ Αιτωλοακαρνανίασ  

Ψθλ: +30 26340 24940  +30 26340 27388   

 fax: +30 26340 27478  e-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr  Υλθρ: κ. Λ. Χαλάτςθσ                                                                                                              

 

-Χρθματικό βοικθμα (αναλόγωσ των ετθςίων εςόδων του Λδρφματοσ) για 
ανϊτερεσ ςπουδζσ                                                                                                                             
α).  Απόφοιτοι-εσ του Ουκείου Ραυπάκτου, εξαιρετικισ επίδοςθσ και ικουσ                   

β).  Βραβεία ςε μακθτζσ-τριεσ των Γυμναςίων και Ουκείων τθσ Ραυπάκτου, 

 κατά προτίμθςθ, ςε καταγόμενουσ από τθν Αράχωβα Ραυπακτίασ  
-Πακθτζσ από οικονομικά αδφναμεσ οικογζνειεσ. 

 

Μδρυμα «Αλεξανδράκεια Ξλθροδοτιματα» Ξαλαμάτασ 

 
Αλαγονίασ 3  241 00 Ξαλαμάτα Πεςςθνίασ 

Ψθλ: +30 27210 85900   fax: +30 27210 63396    

e-mail: alexandrakion@gmail.com Υλθρ: κ. Αν. Φοβολισ   
 

- Δφο (2) υποτροφίεσ  ςε µακθτζσ Ουκείου 

-απόφοιτοι του Γυμναςίου Ξάμπου Αβίασ Πεςςθνίασ   

-Βακμόσ τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ»                                                                   

Ψρία (3) ζτθ για αποπεράτωςθ ςπουδϊν ςτο Οφκειο. 

(μελλοντικϊσ κα χορθγοφνται και υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ). 

 
Λερό  Μδρυμα Ανατολικορωμυλιωτϊν  

“Θ Αγία Ψριάδα “                                               
 

Λερό  Μδρυμα Ανατολικορωμυλιωτϊν Θ Αγία Ψριάδα  

Φράγκων 22  546 25 Κεςςςαλονίκθ 

Ψθλ. & Fax: +30 2310 556787   Υλθρ: κα Κ. Πθνοφδθ                                                                                                         
 

-Ωποτροφίεσ  ι οικονομικι ενίςχυςθ ςε άπορουσ ςπουδαςτζσ με φιλομάκεια, 
ικοσ και ζφεςθ ςτισ μελζτεσ για εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν ιςτορικοφ και 
πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςχετικά με τθν Ανατολικι Φωμυλία και τον Ελλθνιςμό 
γενικότερα. 

 

Μδρυμα «Αςπαςίασ Διμθτςα» 
 

Δθμοτικι Ενότθτα Ξλειςοφρασ 520 54 Ξλειςοφρα Ξαςτοριάσ 

κα Ακαν. Ευαγγζλου Ψθλ: +30 24673 52100 

Ψθλ. Λδρφματοσ: +30 24673 51170   

 Υλθρ: κ. Ξων. Ξυηάκθσ  e-mail: kyzas1@hotmail.gr 

Διεφκυνςθ Λδρφματοσ: Χκαπζρδειο Δθμοτικό Πζγαρο 

 521 00 Ξαςτοριά  

 

-Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Αριςτοφχοι και άποροι απόφοιτοι του ∆θµοτικοφ Χχολείου Ξλειςοφρασ 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 
 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Αλαμανι Γεωργίου 
 
Ρ. Χαρίτου 5  431 00 Ξαρδίτςα  

mailto:mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr
mailto:alexandrakion@gmail.com
mailto:kyzas1@hotmail.gr
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Ψθλ. & Fax: +30 24410 27711 

http://www.alamanis.gr/idryma   

e-mail: idryma@alamanis.gr Υλθρ: κ. Χρ. Ψθμμζνοσ 

 

-Ωποτροφίεσ ( ζωσ δεκαπζντε –15-) για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό   

-Φοιτθτζσ  ΑΕΛ και ΨΕΛ   

-Απόφοιτοι ςπουδαςτζσ Ψεχνικϊν Χχολϊν (ΕΥΑΟ)  

όλθσ τθσ Ελλάδασ 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα». Εν ελλείψει αριςτοφχων, ςπουδαςτζσ µε βακµό 
«Οίαν Ξαλϊσ» 
-Ξαταγωγι, κατά προτίμθςθ, από τον Ροµό Ξαρδίτςασ 

-∆ιάκριςθ για το ικοσ και τθν ζφεςι τουσ για µάκθςθ 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

 

Μδρυμα υποτροφιϊν «Αναςταςίου Αντωνάτου»                                                                 
 

Διμοσ Αιγιαλείασ, Ανδρζου Οόντου 34  251 00 Αίγιο Αχαΐασ  

Ψθλ. & Fax: +30 26910 21648   Υλθρ: κ. Χπ. Υαπαδόπουλοσ 

Ψθλ: +30 26913 60602-3   fax: +30 26910 62614    

e-mail: dimarx2@otenet.gr                                                                                      

 

-Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ΑΕΛ.                                                    

-Άποροι φοιτθτζσ από τον Διμο Αιγίου 
 

Μδρυμα  Αρναοφτθ Πιχαιλ 
 

Υανεπιςτθμίου 11  105 64 Ακινα Ψθλ: +30 210 3242611 

http://www.arnaoutisfoundation.com      

e-mail: Michael@Arnaoutis.u-net.com    

Υλθρ: κ. Ξυρ. Ξουκουλομάτθσ 

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ 
Βορείου Αµερικισ) ςτουσ τοµείσ τθσ Θλεκτρονικισ, Υλθροφορικισ ι ςυναφοφσ 
αντικειµζνου 

-Υτυχιοφχοι Ελλθνικϊν ΑΕΛ ςτουσ αντίςτοιχουσ τοµείσ 

-Βακµόσ πτυχίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ»  (ελλείψει μθ αριςτοφχων) 

-Υολφ καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου επικυμοφν να ςπουδάςουν 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

∆φο (2) ζτθ. 

  

Αρτζμειο  Μδρυμα Χφρου 
 

Λερά Πθτρόπολθ Χφρου, Βαφειαδάκθ 2  Ερμοφπολθ 

 841 00 Χφροσ 

Ψθλ: +30 22810 82582 (εςωτ. 101)  fax: +30 22810 80973   

e-mail: iera.mitropoli.syrou@gmail.com   

  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα για φοιτθτζσ ΑΕΛ  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό. 

-Ξριτιρια οικογενειακισ κατάςταςθσ και οικονοµικισ αδυναµίασ αποφοίτων  
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 -καταγωγι από τθν Χφρο  
-Επίδοςθ και ικοσ των υποψθφίων. 

http://www.alamanis.gr/idryma
mailto:idryma@alamanis.gr
mailto:dimarx2@otenet.gr
http://www.arnaoutisfoundation.com/
mailto:Michael@Arnaoutis.u-net.com
mailto:iera.mitropoli.syrou@gmail.com
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Εκπαιδευτικό Μδρυμα «Αττικι Υαράδοςθ» 
 

Θπίτου 17Β  105 57 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 6009800/εςωτ: 1123  fax: +30 210 6009819 

e-mail: info@atf.edu.gr  Υλθρ: κα Π. Ανδρεάδθ  

  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Ηνωµζνεσ 

Πολιτείεσ) 

-Πία ωσ δφο (1-2) υποτροφίεσ για ςυγκεκριμμζνο επιςτθμονικό πεδίο κάκε 
φορά βάςει τθσ προκιρυξθσ 

-Ζλλθνεσ πολίτεσ 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 
Ενα (1) ζτοσ. 

 

Αφεντάκειο Φιλανκρωπικό Μδρυμα 
 

Ρεοφφτου 30  341 00 Χαλκίδα Εφβοιασ  

Ψθλ. & Fax +30 22210 82463  Υλθρ: κ. Χταματελάκοσ 

  

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ των ΑΕΛ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Ξαταγωγι από τθν Υεριφζρεια Χαλκίδασ ι τον Ροµό Ευβοίασ 

-Αριςτοφχοι απόφοιτοι Ουκείου µε διαγωγι κοςµιωτάτθ 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 

  

Μδρυμα Αχιλλοποφλου Χοφοκλζουσ 
 

Υανεπιςτθμίου 46  106 78 Ακινα  

Ψθλ. & Fax: +30 210 3838577  Υλθρ: κα Παρ. Ποφςτου 

  

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ όλων των κλάδων ςπουδϊν  

για προπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό, ανάλογα με τθν 
εκάςτοτε προκιρυξθ· δθµοςιεφεται τθν άνοιξθ 

-Ξαταγωγι των ενδιαφεροµζνων ι των γονζων ι των παπποφδων τουσ 

 από τα χωριά του Υθλίου. 

-Με επιλογι τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ 
-Βακμόσ απολυτθρίου (για προπτυχιακζσ ςπουδζσ)  

και πτυχίου (για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) τουλάχιςτον  

«Οίαν Ξαλϊσ» 

-Σικονομικι αδυναμία υποψθφίων 

Διάρκεια: 

-για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, όςθ θ κανονικι διάρκεια των ςπουδϊν 

-για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, μζχρι δφο (2) ζτθ. 

 

Βακράτςειο  Μδρυμα Χκοπζλου Παγνθςίασ                                                                         

 
Βακράτςειο Μδρυμα 370 03 Χκόπελοσ Παγνθςίασ  

Ψθλ: +30 2424350133   fax: +30 24240 23230  

http://www.skopelos.gr/gr/donators/vakratseio.htm    

e-mail: ds-mayor@otenet.gr  Υλθρ: κ. Γ. Πιχελισ                                                                                                               

 

-Ωποτροφίεσ χωρίσ διαγωνιςμό ςε αριςτεφοντεσ 

 (όχι πρωτεφοντεσ) απόφοιτουσ των Ουκείων Χκοπζλου 

 και Γλϊςςασ Παγνθςίασ, αδιακρίτωσ καταγωγισ, 

mailto:info@atf.edu.gr
http://www.skopelos.gr/gr/donators/vakratseio.htm
mailto:ds-mayor@otenet.gr
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 που ειςάγονται ςε ΑΕΛ με τθν πρϊτθ φορά 

 -Χπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.                                                                             

 -Ψομείσ ςπουδϊν: όλοι. 

 

Μδρυμα  «Υολιτιςτικό Ξζντρο Βαλτεςινίκου» 
 

Ξαποδιςτρίου 2  106 82 Ακινα Ψθλ. & Fax: +30 210 3813161 

Υλθρ: κ. Λ. Ηερίτθσ- Υρόεδροσ 

  

-Ωποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό 

-Σ ζνασ τουλάχιςτον γονζασ του υποψιφιου να ζχει γεννθκεί ςτο Βαλτεςινίκο 
Γορτυνίασ του Ρομοφ Αρκαδίασ. 

  

Μδρυμα «Αδελφϊv Υαναγιϊτθ, Γεωργίου  

και Ξωνςταντίνου Βαρβζρθ» 
 

Διμοσ Βοΐου, Δθμοτικι Ενότθτα Ρεάπολθσ  

500 01  Ρεάπολθ Ξοηάνθσ 

Ψθλ: +30 24683 50217  fax: +30 24680 22404    
e-mail: s_tsamis@0802.syzefxis.gov.gr  

Υλθρ: κα B. Πουτςοφλθ  

  

-Δφο (2) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Ξαταγωγι και µόνιµθ διαµονι ςτθ Χιάτιςτα (ζνασ –1- υπότροφοσ) και Ρεάπολθ 
Ξοηάνθσ (ζνασ –1- υπότροφοσ) 

-Ενδεχομζνωσ, και τρίτθ (3)  υποτροφία αναλόγωσ των εςόδων του Λδρφματοσ   

(τθν πρϊτθ 4ετία ςε δφο –2- φοιτθτζσ από τθ Ρεάπολθ Ξοηάνθσ και  ςε ζναν –1-
φοιτθτι από τθ Χιάτιςτα και εναλλάξ). 

Διάρκεια: τζςςερα (4) ζτθ. 

 

Βαρβάκειο Μδρυμα 

 
Λπποκράτουσ 2 και Ακαδθμίασ (4οσ όροφοσ)  106 79 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3632233   fax: +30 210 3618509    

e-mail: varva@otenet.gr   Υλθρ: κ. Α. Βαςιλείου 

  

-Ψρεισ (3) υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ των Ακαδθµιϊν  

του Εµπορικοφ Ραυτικοφ (Α.Ε.Ρ.) 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Υρωτοετείσ φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, από τα Ψαρά, άλλωσ, από άλλεσ περιοχζσ τθσ 
χϊρασ 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 

 -Ωποτροφίεσ για μακθτζσ Γυμναςίου και Ουκείου με καταγωγι ωσ άνω. 

Βαρδινογιάννειον  Μδρυμα 
 

Θρϊδου Αττικοφ 12Α (4οσ όροφοσ), 151 24 Παροφςι  

Ψθλ: +30 210 8093828   +30 210 8093658 

e-mail: dzografakis@avin.gr  

Υλθρ: κ. Δ. Ηωγραφάκθσ   

 

α).  Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςτουσ τοµείσ: Γεωπονία, Λατρικι, 
Αρχαιολογία, Φιλολογία 

mailto:s_tsamis@0802.syzefxis.gov.gr
mailto:varva@otenet.gr
mailto:dzografakis@avin.gr
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β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςτουσ τομείσ: Λατρικι (Βιολογία 
Ξαρκίνου), Λατρικι (Σπτικι - Τραςθ), Ραυτιλιακζσ Χπουδζσ, Υολιτικϊν 
Πθχανικϊν  

(Χχεδιαςµόσ και Ξαταςκευι Ωπογείων Ζργων) 

γ).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτουσ τοµείσ: Φιλοςοφία, 
Αρχιτεκτονικι (Βιοκλιµατικόσ Χχεδιαςµόσ) 

-Ελλθνικι ικαγζνεια 
-Θλικία 30 - 35 ετϊν (υποτροφία Λατρικισ) 

-Σι υπότροφοι κα πρζπει να ζχουν γεννθκεί ςτθν Ξριτθ ι να ζχουν γεννθκεί από 
γονείσ, εκ των οποίων ο ζνασ να είναι κρθτικισ καταγωγισ, ι ζνασ παπποφσ ι 
γιαγιά να ζχει γεννθκεί ςτθν Ξριτθ 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Χπφρου Βαςίλα  
 

630 71 Σρμφλια Χαλκιδικισ 

Ψθλ: +30 23713 51000   +30 23713 51004   +30 23713 51040   fax: +30 23710 21041  

e-mail: info@ormylia.gr  Υλθρ: κ. Α. Χαραφίδθσ    

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

1. Προπτυχιακζσ ςπουδζσ: 

α).  Υρωτοετείσ φοιτθτζσ:                                 

-απόφοιτοι του Ουκείου Σρµυλίασ                                              

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα: 18,1»                               
-Ρα ζχουν γεννθκεί, κατά προτίµθςθ, ςτθν Σρµφλια από γονείσ Σρµυλιϊτεσ  

β).  Υαλαιότεροι  φοιτθτζσ:                 

-Αναλυτικι βακµολογία προθγουμζνου ζτουσ με βακμό, 

Ψουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ».                                               

2. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-απόφοιτοι του Ουκείου Σρµυλίασ 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα: 18,1» 

-Ρα ζχουν γεννθκεί, κατά προτίµθςθ, ςτθν Σρµφλια από γονείσ Σρµυλιϊτεσ 

-Υτυχίο Χχολισ Ελλθνικοφ ΑΕΛ µε βακµό, τουλάχιςτον, 

 «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Βεβαίωςθ τθσ Χχολισ ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ  

για το είδοσ, το αντικείµενο και τθν επίδοςι του ςτθν µεταπτυχιακι ζρευνα - 
εργαςία-ςπουδζσ. 

 

Μδρυμα Ξατερίνα Βαςιλειάδου                                                                                                                                                                                        
 

Αίγιο  Ψ.Κ. 83  251 00 Αίγιο Αχαΐασ   

Λερά Πθτρόπολισ Ξαλαβρφτων και Αιγιαλείασ  

Ψθλ: +30 26910 61251-2  fax: +30 26910 21634  

Υλθρ: κ. Βας. Υαπακαναςίου Ψθλ: +30 26910 25433                                                                            
 

-Εφάπαξ οικονομικό βοικθμα (ζωσ € 3.000) –ωσ δζκα -10- υποτροφίεσ 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ  

-Απόφοιτοι Ουκείου 

-Δθμότεσ τθσ πόλθσ του Αιγίου και των κοινοτιτων 

 Αιγιαλείασ που ενςωματϊκθκαν με το ςχζδιο Ξαποδίςτρια 

-Βάςει υψθλϊν μορίων ειςαγωγικϊν εξετάςεων, βακμοφ απολυτθρίου Ουκείου 
και οικογενειακισ οικονομικισ κατάςταςθσ. 

                                                                                             

mailto:info@ormylia.gr
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Βεΐκειο Μδρυμα Ρζων Επιβατϊν Κεςςαλονίκθσ 
  

Πακεδονομάχου Υφρηα 5 και Γεωργίου Αβζρωφ 12 

  570 19 Ρζοι Επιβάτεσ Κεςςαλονίκθσ  

Ψθλ: +30  23920  20100  fax: +30 23920 23868 

Υλθρ: κ. Χτ. Ηαχαριάδθσ -Γενικόσ Γραμματζασ-  

Ψθλ: +30 23920 23444 

 

-Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-καταγωγι από το χωριό Επιβάτεσ Ανατολικισ Κράκθσ 

-οικονομικι αδυναμία 

-κανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

 

Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν και Πελετϊν «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» 
 

Υλατεία Ζλενασ Βενιηζλου, Χαλζπα 731 33 Χανιά Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28210 56008  +30 28210 51555   

fax: +30 28210 56009  

http://www.venizelos-foundation.gr   
 e-mail: venizelos@cha.forthnet.gr  

  

-Ωποτροφίεσ για τθν εκπόνθςθ µελετϊν ςε Ελλθνικά Υανεπιςτιµια ςχετικά µε τθ 
ηωι, το ζργο και τθν εποχι  

του Ελευκερίου Βενιηζλου. 

  

Ξοινωφελζσ Μδρυμα «Χρυςοςτόμου Βογιατηι» 
 

Λερά Πθτρόπολισ Υολυανισ και Ξιλκιςίου, Ελ. Βενιηζλου 2 611 00 Ξιλκίσ   

Ψθλ: +30 23410 22248   e-mail: idrumabogiatzis@gmail.com    
Υλθρ: κ. Δ. Ξουςκοφκθσ  

 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Απόφοιτοι του 2ου Ουκείου Ξιλκίσ 

-Ξαταγωγι, κατά προτίµθςθ, μεταξφ ίςων, από τθν Ανατολικι Φωµυλία 

-Ωψθλι επίδοςθ, ικοσ και επιµζλεια των υποψθφίων 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

 
Μδρυμα Λακϊβου Γ. Βοφτου 

 
Φλόκα Γαϊτάνι Ηακφνκου 291 00 Ηάκυνκοσ  

Ψθλ: +30 26950 27176   fax: +30 26950 27175 

Υλθρ: κ. Λάκωβοσ Βοφτοσ –Υρόεδροσ 

 

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

-Απόφοιτοι του Ουκείου Ξαταςταρίου ι ενόσ από τα Οφκεια του Ροµοφ 
Ηακφνκου (µόνο για τθν Λατρικι Χχολι) 

-Βακµόσ επιτυχίασ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτα ΑΕΛ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

http://www.venizelos-foundation.gr/
mailto:venizelos@cha.forthnet.gr
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-Ψζκνα πολφτεκνθσ οικογζνειασ 

Πζχρι το πζρασ των ςπουδϊν, και ζνα (1) επιπλζον ζτοσ για τθ λιψθ του 
πτυχίου, εφόςον επιτυγχάνουν κάκε ζτοσ ςτα µακιµατα που αντιςτοιχοφν ςε 
αυτό. 

  

Μδρυμα «Βουδοφρθ Οίλιαν» 

 
Ρίκθσ 16  105 57 Ακινα   

Ψθλ: +30 210 3224127   fax : +30 210 3224132 

http://www.lilianvoudouri.gr    

e-mail:  lilianvoudouri@otenet.gr  Υλθρ: κ. Υ. Ρικολάκθσ 

 

-Mεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό   

-διδακτορικό δίπλωμα ςτουσ τοµείσ:  

Ανκρωπιςτικζσ Χπουδζσ, Χπουδζσ Ξοινωνικϊν Φαινοµζνων, 

Πακθµατικά & Φυςικζσ Επιςτιµεσ, Βιολογικζσ Επιςτιµεσ,  

Ψεχνολογικζσ Επιςτιµεσ 

-Ελλθνικι καταγωγι 
-Σι υποψιφιοι να ζχουν γεννθκεί από 01.01.1977 και µετά 

-Υτυχίο Eλλθνικοφ ΑΕΛ µε βακµό, τουλάχιςτον, οκτϊ και μιςό (8,5) 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου επικυµοφν να φοιτιςουν 

-Ωποχρεωτικι παρουςία των υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ εφόςον κλθκοφν 

Ψρία (3) ζτθ. 

 

Μδρυμα Γαηι Ψριανταφυλλόπουλου 

 
Φιγα Φεραίου 2  360 00 Ξαρπενιςι  

Ψθλ: +30 22370 24766  fax: +3022370 24766    

e-mail: idryma.gazi@gmail.com   

Υλθρ: κ. Λ. Ξαραχοντηίτθσ - Υρόεδροσ του Δ.Χ. 

Γραφεία Υροζδρου Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ςτθν Ακινα: Χόλωνοσ 77  106 79 
Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3614331   +30 210 360414   

 fax: +30 210 3614338 

 

-Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

-Με διαγωνιςμό και τελικι επιλογι από το Δ.Χ. του Λδρφματοσ 

-Ξαταγωγι ι κατοικία από πενταετίασ (5 ζτθ), τουλάχιςτον, ςτθν Ευρυτανία 

-Επίδοςθ, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» για τθν χοριγθςθ και διατιρθςθ τθσ 
υποτροφίασ 
-Φοιτθτζσ οικονοµικά αδφναµοι. 

Ζνα (1) ζτοσ. 
 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Γεωργίου Ξ. Γαλλι 

 
Δθμοκρατίασ 47  350 10 Δομοκόσ Φκιϊτιδασ  

Ψθλ: +30 22320 22112  Ψθλ. & Fax: +30 22320 22242 

 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Αριςτοφχοι 
-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο ∆οµοκοφ (πζντε –5- υπότροφοι) 

 ι από τισ κοινότθτεσ τθσ Επαρχίασ ∆οµοκοφ (επτά –7- υπότροφοι). 

http://www.lilianvoudouri.gr/
mailto:lilianvoudouri@otenet.gr
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Μδρυμα Γεωργίου και Ξαλλιόπθσ Γάρου 
 

Διμοσ Boΐου, Υλατεία Ψςιςτοποφλου 5 503 00 Χιάτιςτα 

Ψθλ: +30 24653 50100  fax: +30 24650 23270  Υλθρ: κ. Δθμ. Οιοφπασ 

Δθμοτικι Ενότθτα Ψςοτυλίου Ξοηάνθσ  

Ψθλ: +30 24683 50123  Υλθρ: κα Αναςτ. Οιοφπα 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ (δφο –2- 
υποτροφίεσ) 

-Απόφοιτοι Ουκείου του ∆ιµου Ψςοτυλίου 

-Ξαταγωγι και µόνιµθ διαµονι ςτον ∆ιµο Ψςοτυλίου 

- Ικοσ του υποψθφίου. 
  

Γερουλάκειο Μδρυμα Ωποτροφιϊν 
 
Τκωνοσ - Αμαλίασ 93, 231 00 Χπάρτθ Οακωνίασ    

Ψθλ: +30 27310 26595  

Υλθρ: κα Δωρ. Γερουλάκου - Υρόεδροσ του Δ.Χ. 

 

-Ψρεισ (3) υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ Χχολισ 

για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό 

-Πόνιµθ κατοικία ςτον Ροµό Οακωνίασ 

-Σ υποψιφιοσ πρζπει να ζχει φοιτιςει ςε όλεσ τισ τάξεισ του Ουκείου  
ςε Οφκειο του Ροµοφ Οακωνίασ 

-Βακµόσ ειςαγωγισ ςτθ Χχολι 

-Σ υποψιφιοσ δεν πρζπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν. 
 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Χοφοκλι Γεωργίου  

( ςε μνιμθ Ελζνθσ και Ακαναςίου Γεωργίου) 

 
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 28, 201 00 Ξόρινκοσ  

Ψθλ. &  Fax: +30 27410 83421   +30 27410 23600 

Υλθρ: κ.Θλ. Διμασ 

  

Α.  Δίδακτρα για μουςικζσ ςπουδζσ ςε Ωδεία τθσ Κορίνκου και τθσ Ακινασ 

-Λδιαίτερα, για μζλθ τθσ Φιλαρµονικισ του ∆ιµου Ξορίνκου. 

-Χπουδζσ δφο ζωσ τρία (2-3) ζτθ. 

Β.  Σικονομικι ενίςχυςθ ςε φοιτθτζσ-ςπουδαςτζσ με οικονομικι αδυναμία.   

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Υαναγιϊτθ και Πελπομζνθσ Γεωργιλι 
 

Λερά Πθτρόπολισ Χίου, Ψαρϊν & Σινουςςϊν 

Ξωνςταντίνου Αμάντου 24, 821 00 Χίοσ 

Ψθλ: +30 22710 44045  +30 22710 43045   

fax: +30 22710 44046 
Υλθρ: πατιρ κ. Πιχαιλ Χτεφανιϊροσ 

http://www.imchiou.gr  e-mail: mhtr34@otenet.gr  mhtr97@otenet.gr   

 

-Ωποτροφίεσ ςε αριςτοφχουσ μακθτζσ του Ουκείου Ξαρδαμφλων  καταγόμενουσ  
από τα Ξαρδάμυλα Χίου 

-Υροπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε οποιονδιποτε κλάδο.   

http://www.imchiou.gr/
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-Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ξζντρο Βοικειασ Ρζων και Ρεανίδων «Αλεξάνδρου και Άvvnσ 
Γιαννακάκθ» 
 

Λερά Πθτρόπολισ Ξιςάμου και Χελίνου  

734 00 Ξίςαμοσ Χανίων Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 28220 22018    +30 28220 22128      

fax: +30 28220 83037    

http://www.imks.gr  Υλθρ: κ. Αντ. Βακάκθσ 

 

Α. Σικονομικό βοικθμα για μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Ουκείου (9μθνο) 

Β. Ωποτροφίεσ  για  όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν ςε                                                                           

 ςπουδαςτζσ και φοιτθτζσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ και ΨΕΛ (9μθνο) 

-Ξαταγωγι από τα Δθμοτικά Διαμερίςματα Βάκθσ, Ξεφαλίου και Υεριβολίων  
του Διμου Ξιςάμου του Ρομοφ Χανίων                                                             
-Σρφανοί και άποροι φοιτθτζσ 

Υροχπόκεςθ ςυνζχιςθσ του Βοθκιματοσ ι τθσ υποτροφίασ  

θ προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ του οικείου Χχολείου ι Χχολισ φοίτθςθσ ανά 6μθνο 
για επιτυχία ςτισ εξετάςεισ ςε όλα τα μακιματα 

-Ελλάδα 

-Εξωτερικό (μόνον με προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ ότι δεν λειτουργεί ςτθν Ελλάδα 
αντίςτοιχθ Χχολι Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ, ςχετικι με τισ ςπουδζσ  

του υποψθφίου υποτρόφου). 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

 

Μδρυμα «Λωςιφ και Εςκιρ Γκανι» 
 

Χοφτςου 26  454 44  Λωάννινα  

Ψθλ: +30 26510 36517   fax: +30 26510 36517    

e-mail: igani@otenet.gr  

Υλθρ: κ. Ραπ. Πάργαρθσ - Υρόεδροσ του Λδρφματοσ 

 

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ του Ψµιµατοσ Φιλοςοφίασ-Υαιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ 
(Ανκρωπιςτικζσ Χπουδζσ), του Ψµιµατοσ τθσ Λατρικισ, και των Κετικϊν 
Επιςτθµϊν  

του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Αριςτοφχοι πτυχιοφχοι του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων 

-Αποδοχι τουσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Υανεπιςτιμιο Ιωαννίνων  ι ςε 
πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Λωαννίνων 

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ, ζωσ δφο (2) ζτθ ςυνολικά. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα «Γεωργίου και Υολυξζνθσ Γκράτςου»                                          
 

Βακφ Λκάκθσ 283 00 Λκάκθ Ξεφαλλθνίασ  

Ψθλ. &  Fax: +30 26740 32248  Υλθρ: Γραμματεία                                                                                         

 

-Ωποτροφίεσ ςε αριςτοφχουσ μακθτζσ, αποφοίτουσ Ουκείων τθσ Λκάκθσ και ςε 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ εςωτερικοφ  

-Ξαταγωγι και μόνιμθ κατοικία ςτθν Λκάκθ. Ελλείψει αυτϊν,  

υποψιφιοι με καταγωγι από τθν Λκάκθ, από οποιοδιποτε Οφκειο τθσ Ελλάδασ 
-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν.  

http://www.imks.gr/
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Μδρυμα Βαςίλθ και Ελίηασ Γουλανδρι 
 

Υάνου Αραβαντινοφ 6  106 74 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7252895-6    fax: +30 210 7235467   

http://www.goulandris.gr  e-mail: info@goulandris.gr 

Υλθρ: κα Αλ.. Υαπακωςτοποφλου 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ,  για κλάδουσ με 
άµεςθ ι ζµµεςθ ςχζςθ µε τθν Ψζχνθ, Ελλθνικι και παγκόςµια, ςε όλεσ 
ανεξαιρζτωσ τισ εκφάνςεισ τθσ 

-Ελλθνικι εκνικότθτα και ικαγζνεια 

-Θλικία ζωσ και 30 ετϊν 

-Υτυχιοφχοι Ελλθνικϊν ΑΕΛ ι ιςότιµων του εξωτερικοφ, ςε τοµείσ που  
καλφπτουν τισ αντίςτοιχεσ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν χοριγθςθ των 
υποτροφιϊν. 

-Ψρεισ (3) υποτροφίεσ ετθςίωσ, προκιρυξθ περί τα µζςα ∆εκεµβρίου 

-Γενικι ικανοποιθτικι βακµολογία (ςφνκεςθ βακμολογίασ πτυχίου, 
καλλιτεχνικοφ φακζλου, ζργων και προςωπικότθτασ υποψθφίων). 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου κα φοιτιςουν 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα µιασ µόνο ανανζωςθσ. 

  

Μδρυμα Ξαλυψοφσ και Γρθγορίου Γρθγοριάδθ 

 
Διοικθτικό Χυμβοφλιο: Δωδεκανιςου 45  

551 31 Ξαλαμαριά Κεςςαλονίκθσ  

Ψθλ: +30 2310 422965 Υλθρ: κ. Πιχ. Ουχοφνασ και Ξακ. κ. Βας. Ξατςαρόσ 

 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Βυηαντινολογίασ 

(με ζμφαςθ ςτθν Βυηαντινι Φιλολογία) ςε όλα  

τα Ελλθνικά ΑΕΛ και Υανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Μδρυμα Δαςκαλόπουλοσ Αριςτείδθσ 
 

Ηθρίδθ 10 151 23 Παροφςι  

Ψθλ: +30 211 3494483  fax: +30 2113494128   

 http://www.iad.gr    e-mail: info@iad.gr   

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ΠΑ/ΠSc ςτο εςωτερικό και  

εξωτερικό ςτουσ τοµείσ: 

-∆ιατροφι - Επιςτιµθ και Ψεχνολογία Ψροφίµων 

-Ελλθνικι εκνικότθτα ι ικαγζνεια 

-Ζλλθνεσ πτυχιοφχοι Ελλθνικοφ ΑΕΛ ι ΨΕΛ ι ιςότιµου πτυχίου ι διπλϊµατοσ 
πανεπιςτθµίου του εξωτερικοφ, ςε επιςτθµονικό πεδίο ςχετικό µε τισ 
µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον: 

α).  Ελλθνικά ΑΕΛ/ΑΨΕΛ: επτά (7,0) 

β).   Αγγλικά Υανεπιςτιµια: First Class Honors  

γ) . Γαλλικά Υανεπιςτιµια: Bien 15/20 

δ) . για τα υπόλοιπα Υανεπιςτιµια, ιςοδφναµθ βακµολογία µε τισ ωσ άνω 

-∆ίπλωµα ξζνθσ γλϊςςασ 

-Θλικία ζωσ 32 ετϊν 

http://www.goulandris.gr/
mailto:info@goulandris.gr
http://www.iad.gr/
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-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 

Μδρυμα Kαλλινίκθσ Δενδρινοφ-Αντωνακάκθ 
 

Θλία Ηερβοφ 12  281 00 Αργοςτόλι Ξεφαλλθνίασ   

Ψθλ. & Fax: +30 26710 22583 

Θ εκτζλεςθ του ςκοποφ του Λδρφματοσ υλοποιείται από  

το Ξοργιαλζνειο Διοικθτικό Χυμβοφλιο (Ξοργιαλζνιο Μδρυμα Ξεφαλλθνίασ)  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Σικονοµικά αδφναµοι φοιτθτζσ 

-Ικοσ και πολφ καλι επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ  

-Ξαταγωγι από τα Πακαρυϊτικα Υυλάρου Ξεφαλλθνίασ  

ι από τθν Ξεφαλλθνία γενικότερα. 
 

Μδρυμα Χριςτόφορου και Παίρθσ Δθμουλά                                                            
 

Β’ Υάροδοσ Βας. Ξωνςταντίνου 6  592 00 Ράουςα Θμακίασ   
Ψθλ: +30 23320 25909   +30 210 6998046  Υλθρ: κα Ξαμτςικά                                                                                                           

 

-Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ                                                     

-Φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ όλων των Χχολϊν 
και Ψμθμάτων με άριςτθ επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ, χρθςτότθτα και ικοσ                                                                           

–φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ με καταγωγι από τθ 
Ράουςα                                                                                                            –
προτεραιότθτα ςτουσ οικονομικά αδφναμουσ 

–απαραίτθτθ προχπόκεςθ: οι υποψιφιοι να μθν λαμβάνουν υποτροφία από 
άλλθ πθγι.                                         

 Ψόποσ ςπουδϊν: Θεςςαλονίκθ.     

 

Μδρυμα Οιδασ, Ρανάσ και Χπφρου Δοφκα                                                                                          
 

Παιηϊνοσ 206  262 22 Υάτρα Αχαΐασ  
Ψθλ: +30 2610 315633  fax: +30 2610 361013    

Υλθρ: κ. Χπ. Δοφκασ 

 

-Ωποτροφίεσ, οικονομικό βοικθμα ι επιχοριγθςθ για εκπόνθςθ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ                                                             

-Αριςτοφχοι μακθτζσ, ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ με ζφεςθ ςτισ ςπουδζσ  

-Σικονομικι αδυναμία 

-Γζννθςθ και μόνιμθ κατοικία ςτον Ρομό Αχαΐασ.    

                                                    

Δωδεκανθςιακό Μδρυμα Ωποτροφιϊν 
 

Διμοσ Φοδίων (ΨΕΔΞΔ), Υλατεία Ελευκερίασ  851 00 Φόδοσ   

Υλθρ: κα Ειρ. Οακουράκθ Ψθλ:  +30 22410 44646   

fax: +30 22410 34130  

e-mail:elathouraki@pednotiouaigaiou.gr 

Υλθρ: κ. Πιλτ. Οογοκζτθσ Ψθλ: +30 22410 31465 

 

-Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ με κζμα 
ςχετικό με τα Δωδεκάνθςα 
-Δθμότεσ οιουδιποτε Διμου ι Ξοινότθτασ του Ρομοφ Δωδεκανιςου, των οποίων 
οι οικογζνειεσ κατοικοφν μόνιμα ςτα Δωδεκάνθςα. 

mailto:elathouraki@pednotiouaigaiou.gr
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-Ξανονικι διάρκεια μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Δωδεκανιςου 

 «Ανδρζασ Διακομιχάλθσ» 
 

Ξωνςταντίνου Υαλαιολόγου 1, 851 00 Φόδοσ   

Ψθλ: +30 22410 99226   +30 22410 26122   fax: +30 22410 99009  e-mail: 
klirodotimata@minedu.gov.gr  

 Υλθρ: κ. Ρικ. Διακομιχάλθσ    

 

Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ: 

α).  Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

β).   Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

-Ξαταγωγι, τουλάχιςτον, του ενόσ γονζα από τθ ∆ωδεκάνθςο, κατά προτίμθςθ 
από τθν Χφμθ 
Βάςει των εςόδων του Λδρφματοσ, χορθγοφνται υποτροφίεσ αποκλειςτικά ςε 
φοιτθτζσ με καταγωγι από τθν Χφμθ   

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Οαµβάνονται υπόψθ  περιπτϊςεισ ςπουδϊν αδελφϊν  

παραλλιλωσ και  πολυτζκνων οικογενειϊν 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Δθμθτρίου και Ευαγγελίασ Δρίτςα 
 

Ρικθφόρου Πανδθλαρά, Ερμοφπολθ 841 00 Χφροσ            

Ψθλ: +30 22810 79644  fax: +30 22810 78648                                             

e-mail: d.ermoupoleos@kep.gov.gr Υλθρ: κ. Υ. Οιγνόσ 

 

-Ωποτροφίεσ με επιλογι ςε πρωτοετείσ φοιτθτζσ των Ελλθνικϊν ΑΕΛ ι 
Υολυτεχνικϊν Χχολϊν ι των Ανωτάτων Χχολϊν Ακθνϊν: Γεωπονικισ, 
Σικονομικϊν και Εμπορικϊν Επιςτθμϊν 

-Σικονομικά αδφναμοι Χυριανοί απόφοιτοι του Γενικοφ Ουκείου Ερμοφπολθσ.  
Ελλείψει τοφτων, υποτροφίεσ  ςε οικονομικά αδφναμουσ Χυριανοφσ απόφοιτουσ 
του Ψεχνικοφ ι Επαγγελματικοφ Ουκείου που ζχουν επιτφχει ςε Ανϊτατθ Χχολι 

-Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 

 

Ευαγζσ Μδρυμα Λεράσ Πθτροπόλεωσ Φόδου 

 
Λερά Πθτρόπολισ Φόδου 

Υλατεία Ελευκερίασ Ρζα Αγορά  851 00 Φόδοσ 

Ψθλ: +30 22410 44550    +30 22410 44555    

fax: +30 22410 73480  

http://www.imr.gr    e-mail: imrodou@imr.gr      

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ κατά προτίμθςθ ςε Υανεπιςτθμιακζσ Κεολογικζσ Χχολζσ,  

ι Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και Λερατικζσ Χχολζσ  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό  

α).  ςε μακθτζσ που κατάγονται από τθν περιοχι τθσ Λεράσ Πθτρόπολθσ Φόδου 
και φοιτοφν ςε Λερατικζσ Χχολζσ τθσ Ελλάδασ 

β).  ςε κλθρικοφσ που υπθρετοφν ςτθν Λερά Πθτρόπολθ Φόδου 

γ).  ςε τζκνα απόρων οικογενειϊν τθσ Φόδου  

δ).  ςε τζκνα απόρων οικογενειϊν γενικϊσ, εν ελλείψει τθσ κατθγορίασ γ). 

 

mailto:klirodotimata@minedu.gov.gr
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Εργαηάκειο Μδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίασ Εργαηάκθ 
 

Δικαιοςφνθσ 57, 712 02 Θράκλειο Ξριτθσ   

Ψθλ: +30 2810 283793   fax: +30 2810 2888472 

Υλθρ: κ. Χπ. Υαπαδόπουλοσ, κα Ζφθ Υαπάηογλου 

 

Χοριγθςθ υποτροφιϊν για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Αριςτοφχοι απόφοιτοι Ουκείου 

-Ξαταγωγι από τθν τζωσ επαρχία Υεδιάδοσ του Ροµοφ Θρακλείου,  
από τθν πόλθ του Θρακλείου και από τθν τζωσ επαρχία Οαςικίου του Ροµοφ 
Οαςικίου 
Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Μδρυμα Απόρων Αριςτοφχων Χπουδαςτϊν Οζςβου 
 «Χριςτόφοροσ Ευςτρατίου» 

 
Διμοσ Οζςβου, Ελευκερίου Βενιηζλου 13-17, 811 00  Πυτιλινθ, Οζςβοσ  

Ψθλ: +30 22510 27777   +30 22510 28501    

fax: +30 22510 50598  

 

α).  Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ΑEI και ΨΕΛ ςτθν Ελλάδα, κατά προτίµθςθ ςε 
Σικονοµικζσ και Κετικζσ Επιςτιµεσ ι ςτο εξωτερικό ςε κλάδουσ επιςτθµϊν που 
δεν διδάςκονται ςτα Υανεπιςτιµια και Υολυτεχνεία τθσ Ελλάδασ  

β)  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε άριςτουσ πτυχιοφχουσ των ωσ άνω 
Χχολϊν για ςυµπλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ ι ειδίκευςθ ςε κλάδο τθσ επιςτιµθσ 
τουσ  

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν Οζςβο 

(ςε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, προτιµϊνται οι καταγόµενοι 

 κατά ςειρά από το Υλωµάρι, τα Υάµφιλα και τθν Πυτιλινθ). 

  

Μδρυμα Ευγενίδου 
 

Οεωφ.Χυγγροφ 387, 175 64 Ακινα - Ψ.Κ. 79103  

Ψθλ: +30 210 9469642   fax: +30 210 9417372  

http://www.eugenfound.edu.gr    

e-mail: admin@eugenfound.edu.gr Υλθρ: κα Ο. Βαλαςάκθ 
  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Για πτυχιοφχουσ και των δφο φφλων αποκλειςτικά του Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Πε γραπτζσ εξετάςεισ και ςυνζντευξθ που διενεργεί το Μδρυμα 

-Για  όλεσ τισ Χχολζσ του Πετςοβίου Υολυτεχνείου και  για κάκε ειδίκευςθ 

-Για όλεσ τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ, οποιαδιποτε Χχολι ι Υανεπιςτιμιο και για 
κάκε ειδίκευςθ 

-Εννζα (9) υποτροφίεσ ετθςίωσ εν είδει εφάπαξ οικονομικοφ βοθκιματοσ. 

 

 
 
Ηωγιοποφλειο Μδρυμα 

 

http://www.eugenfound.edu.gr/
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Διμοσ Βζροιασ, Πθτροπόλεωσ 46, 591 00 Βζροια  

Ψθλ: +30 2331 350570   fax: +30 2331 350515   

e-mail: e.tsilh@veria.gr  Υλθρ: κα Ε. Ψςίλθ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Αριςτοφχοι, απόφοιτοι Ουκείου 

-Ωποψιφιοι  καταγόμενοι από τθν περιοχι του ∆ιµου Βζροιασ  
και μόνιμοι κάτοικοί τθσ  

-Ικοσ  
-Ζξι (6) ωσ οκτϊ (8) υποτροφίεσ. 

-Εφ’ άπαξ ποςό ετθςίωσ ωσ  χίλια Ευρϊ (€ 1.000,00)  

-Ξανονικι  διάρκεια φοίτθςθσ. 

 

Μδρυμα «Παρίκα Θλιάδθ» 

 
Χιςςίνθ 14-16, 115 28 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7232392  Υλθρ: κ. Δ. Υετρόχειλοσ 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για ςπουδαςτζσ που αςχολοφνται µε τθν 
κεματικι ενότθτα: «Πθτζρα και παιδί» 

-Υτυχιοφχοι ΑΕΛ: Υαιδίατροι, Υαιδοχειρουργοί, Υαιδοψυχολόγοι,Παιευτιρεσ- 
Γυναικολόγοι, Οογοκεραπευτζσ, Παίεσ, Φυςικοκεραπευτζσ  

για παιδιά µε ειδικζσ ανάγκεσ  και άλλεσ ςυναφείσ ειδικότθτεσ 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Σικογενειακι κατάςταςθ του υποψθφίου 

-Λκανοποιθτικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία πρόκειται να 
µετεκπαιδευτεί 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Πετά το τζλοσ τθσ υποτροφίασ, οι υπότροφοι οφείλουν να προςφζρουν 
εκελοντικά  τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε µθ κερδοςκοπικά ιδρφµατα ι ςωµατεία 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να ζχουν λάβει υποτροφία µετεκπαίδευςθσ ςτο 
παρελκόν 

-Χυςτατικζσ επιςτολζσ από ζγκριτουσ επιςτιμονεσ 

Πζχρι  δφο (2) ζτθ. 

 

Μδρυμα Βραβείων & Ωποτροφιϊν «Ρίκου Κεοδϊρου»  
 

Δθμαρχείο Ξορίνκου, Ξολιάτςου 32, 201 00 Ξόρινκοσ  

Ψθλ: +30 27413 61001  fax: +30 27410 71700  

e-mail: info@korinthos.gr  http://www.korinthos.gr  

Υλθρ: Γραφείο κ. Δθμάρχου 

 

Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. 

-Άποροι  φοιτθτζσ 

-Άριςτοι  ςτθν επίδοςθ και το ικοσ 

-Απόφοιτοι  των Ουκείων τθσ Ξορίνκου 

-∆θµότεσ και µόνιµοι κάτοικοι Ξορίνκου (οι ίδιοι και τουλάχιςτον ο ζνασ γονζασ) 
-Σικονοµικι αδυναµία. 

 

Μδρυμα Αργφριοσ Λωάννου του Αλεξάνδρου   

και τθσ ςυηφγου του Αριςτζασ      
 

mailto:e.tsilh@veria.gr
mailto:info@korinthos.gr
http://www.korinthos.gr/


94 

 

Διμοσ Χκιάκου, Ρικοτςάρα 12, 370 02 Χκιάκοσ  

Tθλ: +30 24270 22240  +30 24270 22022  fax: +30 24270 23122  

e-mail: dimos@n-skiathos.gr Υλθρ: κα Αδ. Υετρίδθ       

 

Χοριγθςθ υποτροφιϊν χωρίσ διαγωνιςμό 

-Χε αριςτοφχουσ αποφοίτουσ  ςχολείων Πζςθσ Εκπαίδευςθσ  

-Σικονομικά αδφναμουσ   

-Ξαταγωγι από τθ Χκιάκο ενόσ ι και των δφο γονζων  

-Ανεξαρτιτωσ τόπου κατοικίασ τουσ 

-Χπουδζσ ςε Ανϊτατεσ Χχολζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.                                         

 

Λερά Χφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
 

Λωάννου Γενναδίου 4,  106 74  Ακινα 
Ψθλ: +30 210 7272263-64   +30 210  7272312 

fax: +30 210 7272262    http://www.ecclesia.gr  

Χυνοδικι Ωποεπιτροπι υποτροφιϊν 

e-mail: intortho@gmail.com 

 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα αποκλειςτικά για αλλοδαποφσ, αλλογενείσ 
ι  ομογενείσ ςπουδαςτζσ ςε Χχολζσ Κεολογίασ και ςυναφείσ κλάδουσ Ελλθνικϊν 
ΑΕΛ, μζςω τθσ Ε2 Διεφκυνςθσ Κρθςκευτικϊν & Εκκλθςιαςτικϊν Ωποκζςεων του 
Ωπουργείου Εξωτερικϊν  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό  

-Για πτυχιοφχουσ Κεολογικϊν Χχολϊν ι γενικότερα πτυχιοφχουσ ΑΕΛ και ΨΕΛ ςτον 
τοµζα τθσ Κεολογίασ ι για ειδίκευςθ ςε διάφορουσ άλλουσ επιςτθµονικοφσ 
τοµείσ 

-Ξακ’υπζρβαςθ, υποτροφίεσ ςε Ζλλθνεσ (κλθρικοφσ ι λαϊκοφσ) για τθν προαγωγι 
τοφ ζργου τθσ Εκκλθςίασ και των ςχζςεϊν τθσ µε τισ άλλεσ Σρκόδοξεσ Εκκλθςίεσ 

-Ζλλθνεσ Σρκόδοξοι (και γυναίκεσ), κατά προτίµθςθ, κλθρικοί ι υποψιφιοι 
κλθρικοί, πτυχιοφχοι Ελλθνικϊν Κεολογικϊν Χχολϊν ι πτυχιοφχοι άλλων Χχολϊν 
ΑΕΛ και ΨΕΛ. 

-Κατ’ επιλογιν 

-Αναγκαία προχπόκεςθ: ςυςτατικι επιςτολι από τθν Πθτρόπολθ τθσ περιοχισ 
ςτθν οποία κατοικοφν οι υποψιφιοι 

-Χυςτατικζσ επιςτολζσ δφο (2) τουλάχιςτον κακθγθτϊν τθσ Χχολισ των 
πτυχιοφχων 

Διάρκεια υποτροφίασ: ωσ τρία (3) ζτθ. 

 

Λωακείμειο Μδρυμα Εκκλθςιαςτικϊν Ωποτροφιϊν 

 
Λερά Πθτρόπολισ άνκθσ, 671 00 άνκθ  
Ψθλ: +30 25410 70488   +30 25410 28305   

 fax: +30 25410 25581 e-mail: ieramxp@otenet.gr  

Υλθρ: Πθτροπολίτθσ άνκθσ και Υερικεωρίου 

 κ. Υαντελειμων 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ των  

Κεολογικϊν Χχολϊν τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ 

-Απόφοιτοι του Εκκλθςιαςτικοφ Ουκείου άνκθσ  

-Ξαταγωγι από τθν περιφζρεια τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ  

άνκθσ και Υερικεωρίου. 

   

mailto:dimos@n-skiathos.gr
http://www.ecclesia.gr/
mailto:intortho@gmail.com
mailto:ieramxp@otenet.gr
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Μδρυμα Ξαλλιςκζνθ Θρακλι 

 
Βας. Ξωνςταντίνου 3, 521 00 Ξαςτοριά 

Ψθλ: +30 24670 27222 e-mail: ldkalistthenis@acn.gr   

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Απόφοιτοι των Ουκείων του Ροµοφ Ξαςτοριάσ 

-Ελλθνικι ικαγζνεια ι εκνικότθτα 

-Ξοινωνικι, οικογενειακι και οικονοµικι κατάςταςθ των υποψθφίων 

-Επίδοςθ των υποψθφίων κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΑΕΛ  

(πρωτοετείσ φοιτθτζσ) 

-Πζςοσ όροσ βακµολογίασ (φοιτθτζσ άλλων ετϊν) 

Ζνα (1) ζτοσ.  

  

Ξαμπζρειο Υνευματικό Μδρυμα 
 

Αγακοεργά Ξαταςτιματα Λωαννίνων  

Υ. Λωακείμ Γ-10, 452 21 Λωάννινα 

Ψθλ: +30 26510 26279   fax: +30 26510 26252  

e-mail: Klirodot@hol.gr  

 
Mεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

-Φοιτθτζσ µε χαµθλό οικογενειακό ειςόδθµα 

-Ξαταγωγι από τθν πόλθ των Λωαννίνων, άλλωσ,  

από τθν περιφζρεια του Ροµοφ Λωαννίνων ι από τθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Θπείρου. Εν ελλείψει αυτϊν, 

επιλζγονται υποψιφιοι ανεξάρτθτα από τον τόπο καταγωγισ. 

 

Ξαπετανάκειο Μδρυμα Αντωνίου  
και Βικτωρίασ Ξαπετανάκθ 

 

Υεριφζρεια Ξριτθσ, Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου  

Υλατεία Ελευκερίασ, 712 01 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2813 400363    fax: +30 2813 400362 

Υλθρ: κα Χρ. Ελευκερίου - Γενικι Διευκφντρια Υεριφζρειασ  

  

Χοριγθςθ υποτροφιϊν για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν 

ςε φοιτθτζσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κατάγονται από τον Ρομό 
Θρακλείου και ςε αριςτεφςαντεσ πτυχιοφχουσ για μετεκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό.                                                                             

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.   
 

Μδρυμα «Ξλθροδοτιματοσ Ρικολάου  
και Παρίασ Ξαρανίκα» 

 
Δθμαρχείο Οάριςασ,  Μωνοσ Δραγοφμθ 1, 412 22 Οάριςα 
Ψθλ: +30 2413 500227   fax: +30 2410 250699   

Υλθρ: κα Π.Ξοτάκου 

 

Χοριγθςθ δζκα  (10)  υποτροφιϊν (βοθκθμάτων)  ςε αριςτοφχουσ άρρενεσ 
μακθτζσ Ουκείων τθσ Οάριςασ, μονίμωσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν πόλθ τθσ Οάριςασ 
τουλάχιςτον προ δζκα (10) ετϊν από τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ, για 

mailto:ldkalistthenis@acn.gr
mailto:Klirodot@hol.gr
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προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα  

ι ςτο εξωτερικό. 

Ψομείσ ςπουδϊν: όλοι οι κλάδοι ςπουδϊν. 

-Απόφοιτοι των Ουκείων τθσ Οάριςασ 

- ειςοδθματικά κριτιρια 

-Χίλια Ευρϊ (€ 1.000,00) ετθςίωσ για τθν κανονικι διάρκεια φοίτθςθσ 

-Πετά το πρϊτο ζτοσ φοίτθςθσ  ο/θ υπότροφοσ κα πρζπει να προςκομίςει  
βεβαίωςθ  από το Υανεπιςτιμιο ότι  ζχει  επιτφχει  ςτα 3/4 των μακθμάτων του, 
άλλωσ διακόπτεται θ υποτροφία. 

 

Ελλθνικό Μδρυμα Ξαρδιολογίασ 

 
Οεωφ. Βας. Χοφίασ 133, 115 21 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 6401477   +30 210 6450118    +30 210 6460522  

fax: +30 210 6401478 http://www.elikar.gr  e-mail: elikar@aias.gr  

  

α).  Πετεκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό ςτουσ τοµείσ: 

-Θ Υαχυςαρκία και οι επιπλοκζσ τθσ 
-Θ Ξαρδιοχειρουργικι ςτουσ υπεριλικεσ 

-Θ πρόλθψθ εµφράγµατοσ και εγκεφαλικϊν επειςοδίων  

(ανοςολογία τθσ ακθρωµατικισ πλάκασ) 

-Πθχανιςµοί γενζςεωσ αρρυκµιϊν 

β).  Ζρευνα ςτο εξωτερικό ςχετικι µε τθν Γενετικι,  

τθν Υροδιάκεςθ για καρδιοπάκεια και τθν ακθρωµατικι πλάκα (υποτροφίεσ «ςε 
µνιµθ Βάςου Χατηθϊωάννου») 

-Ρζοι επιςτιµονεσ που επικυµοφν να αςχολθκοφν µε καρδιαγγειακά νοςιµατα 

-∆φο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

-Υλιρωσ ενθµερωµζνεσ ερευνθτικζσ προτάςεισ  

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Ελλθνικό Μδρυμα Ζρευνασ του Ξαρκίνου                  
 

Χατηθκωνςταντι 18, 115 24 Ακινα                    

Ψθλ: +30 210 6983325  fax: +30 210 6912713    

http://www.eliek.gr   e-mail: eliek@otenet.gr    

Υλθρ: κα Ε. Υαπακωςτάκθ          

 

Χορθγία για τθν διεξαγωγι ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ  
προγράμματοσ από επιςτιμονεσ υγείασ που αςχολοφνται 

με τον καρκίνο.  

 

«Ξαραπιπζρειο Υνευματικό Μδρυμα» 

 
Υανόρμου 25, 115 22 Ακινα    
Ψθλ: +30 210 6464180 

Υλθρ: κ. Ευ. Υαπαςπφρου  

e-mail: karapipereio@gmail.com   

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

Σι υποψιφιοι πρζπει: 

-να κατάγονται από τθν Ευρυτανία 

-να ζχουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν επίδοςθ  

«Οίαν Ξαλϊσ» 

http://www.elikar.gr/
mailto:elikar@aias.gr
http://www.eliek.gr/
mailto:eliek@otenet.gr
mailto:karapipereio@gmail.com
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-να είναι  οικονομικά αδφναμοι. 

 

Ξαρίπειον Μδρυμα Πελετϊν Πακεδονίασ-Κράκθσ      
 

Ρυμφϊν 25-27  552 36 Υανόραμα Κεςςαλονίκθσ  

Υλθρ: κ. Πιχ. Ξαϊκλισ-μζλοσ του Δ.Χ. 

Ο. Ρίκθσ 1, Ψ.Ξ. 546 24  Κεςςαλονίκθ                                               

Ψθλ: +30 2310 332940   fax: +30 2310 332105    

http://www.karipeio.gr                                                                                            

 

-Ωποτροφίεσ ςε αποφοίτουσ ΑΕΛ τθσ χϊρασ και χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
επιςτθμονικοφ κφρουσ και ικουσ, για τθ ςυγγραφι μονογραφιϊν και άλλων 
ιςτορικϊν κειμζνων και μελετϊν αναφερόμενων ςτισ περιοχζσ τθσ Πακεδονίασ 
και τθσ Κράκθσ.  

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Υθνελόπθσ Ξατςζα – Χπάνδου 

 
Διοικθτικό Χυμβοφλιο - Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ  

Υλθρ: κ. Ρικ. Χατηθαντωνίου - Υρόεδροσ Δ.Χ. 

Εκνικισ Αντίςταςθσ 3, 570 10  Αςβεςτοχϊρι Κεςςαλονίκθσ  

Ψθλ: +30 2310 359400   Ψθλ. &  Fax: +30 2310 358384   

 

1). Ψεχνικζσ Χχολζσ κάκε ειδικότθτασ 

2).  Υροπτυχιακζσ ,μεταπτυχιακζσ, διδακτορικζσ ςπουδζσ  

για φοιτθτζσ κετικισ κατεφκυνςθσ, εικαςτικϊν Ψεχνϊν και, 

 ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, για  φοιτθτζσ με ιδιαίτερθ επίδοςθ και ςε άλλεσ 
επιςτιμεσ.  

-Αποδεδειγμζνα άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από το Αςβεςτοχϊρι Κεςςαλονίκθσ 

-Πε εξαιρετικι επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ τουσ. 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν του υποτρόφου 

ςτθ Χχολι όπου φοιτά.  

 

Μδρυμα Ξεραμζωσ Χαριλάου 
 

Διοικθτικό Χυμβοφλιο - Ξεντρικι Πακεδονία                                                                                          
Αγίασ Χοφίασ 23, 546 23 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 266776   fax: +30 2310 269433 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-επιλογι µε διαγωνιςµό. 

 

Μδρυμα Ξεχαγιά Γεωργίου 

 
Υαφλου Πελά 1, 502 00 Υτολεμαϊδα Ξοηάνθσ 

Ψθλ: +30 24630 22097 fax: +30 24630 22097 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ  

-Απόφοιτοι των Ουκείων τθσ Υτολεµαϊδασ. 

 

Μδρυμα Ξόκκαλθ 
 

Αδριανείου  2,  115 25 Ακινα 

http://www.karipeio.gr/
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Ψθλ: +30 213 0004901-2    fax: +30 213 0004905 

http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis/fellowships.html  

http://www.kokkalisfoundation.gr     

e-mail:  kf@kokkalisfoundation.gr 

Υλθρ: κα Β. Ξατςανιϊτθ 

 

-Ωποτροφίεσ ςε αλλοδαποφσ ςπουδαςτζσ  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, προγράµµατα µετεκπαίδευςθσ ανωτζρων ςτελεχϊν 
τθσ ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και  ερευνθτικά ζργα ςτθ Χχολι ∆θµοςίασ ∆ιοίκθςθσ και 
Υολιτικισ του Πανεπιςτθµίου Harvard των ΗΠΑ (χολι ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ John 
F. Kennedy) µε ςτόχο τθν εδραίωςθ ςτενϊν δεςµϊν µεταξφ του Υανεπιςτθµίου 
Harvard και του ευρφτερου χϊρου τθσ Ροτιονατολικισ Ευρϊπθσ 

-Σι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι κάτοχοι πανεπιςτθµιακοφ τίτλου, 
αναγνωριςµζνου από τθ χϊρα τουσ 

-Ακαδθµαϊκι ι επαγγελµατικι εµπειρία ςτα γνωςτικά αντικείµενα τθσ Υολιτικισ 
Επιςτιµθσ, ∆θµόςιασ Υολιτικισ ι και ∆ιοίκθςθσ, Ροµικισ, Σικονοµίασ, ∆ιοίκθςθσ 
Επιχειριςεων και ςυναφϊν κλάδων 

-Λδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ υπθρεςίεσ του δθµόςιου τοµζα και τθν περιοχι τθσ 
Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

-Υολίτεσ  των χωρϊν: Αλβανίασ, Βοςνίασ- Ερηεγοβίνθσ, 

Βουλγαρίασ, Ξροατίασ, Ελλάδασ, Συγγαρίασ, 

Υρϊθν Γιουγκοςλαβικισ ∆θµοκρατίασ τθσ Πακεδονίασ,  

Πολδαβίασ, Φουµανίασ, Χερβίασ, Παυροβουνίου και Ψουρκίασ. 

  

Kοινωφελζσ Μδρυμα Ξόκκασ Δθμιτριοσ 
 

342 00 Λςτιαία Ευβοίασ 

Ψθλ. & Fax: +30 22260 52488   Ψθλ: +30 210 9532244 

e-mail: idryma_d_kokkas@yahoo.gr  

Υλθρ: κα Αλ. Υαπανικολάου, κ. Ξ. Ξαοφκθσ 

 

-Δφο ζωσ τρεισ (2-3) υποτροφίεσ ετθςίωσ  για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εςωτερικό ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-Απόφοιτοι των Ουκείων τθσ επαρχίασ Λςτιαίασ: Οφκεια Λςτιαίασ, Γουβϊν και 
Οουτρϊν Αιδθψοφ. 

-Χε οικονομικά αδυνάμουσ και καλοφσ κατά το ικοσ και τθν επίδοςθ μακθτζσ. 
 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα  

«Μδρυμα Ωποτροφιϊν Οεωνίδα Χαραλάμπουσ Ξολοκφκα» 
 

Ψηαβζλλα 31 – 303 00 Ραφπακτοσ 

Ψθλ. & Fax: +30 26340  23383    
e-mail: idrimacharalambous@gmail.com   

Υλθρ: κ. Γ. Φάπτθσ 

 

Χοριγθςθ ετθςίων υποτροφιϊν για αναγνωριςμζνο ΑΕΛ τθσ αλλοδαπισ                                          

–Σικονομικι ενίςχυςθ  € 7.200,00 ετθςίωσ ανά υπότροφο                                                            

–Χε νζουσ και νζεσ με καταγωγι από τθν Ραφπακτο              

-Ψαλαντοφχοι, με εξαιρετικι επίδοςθ ςτα γράμματα                     

-Πε ικοσ                                                                                          

-Χριςτιανοί  ορκόδοξοι   

Ψόποσ ςπουδϊν: εξωτερικό.  

 

http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis/fellowships.html
http://www.kokkalisfoundation.gr/
mailto:kf@kokkalisfoundation.gr
mailto:idryma_d_kokkas@yahoo.gr
mailto:idrimacharalambous@gmail.com


99 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Λακϊβου Ξοντοβράκθ  
 

Ρικθταρά 37, 212 00  Άργοσ Αργολίδασ  

Ψθλ. &  Fax: +30 27510 22283   

Υλθρ: κα Υαν. Χκίκου 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό γιαφοιτθτζσ όλων των ΑΕΛ  

τθσ Ελλάδασ. 

-Υοςό  € 250,00 μθνιαίωσ ςε κάκε υπότροφο από Σκτϊβριο 

 μζχρι Λοφνιο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ των ςπουδϊν του 

-Ρζοι  άποροι  φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν Επαρχία Άργουσ Αργολίδασ 

-Βακµολογία, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ». 

 

Μδρυμα Υολφκαρπου Ξοντογιάννθ      
 

Λερόσ Ραόσ Αγίου Υολυκάρπου, Ξάμποσ Χίου 

 821 00 Χίοσ 
Ψθλ: +30 22710 28505                                             

 

Ωποτροφία ςε απόφοιτουσ Ουκείου τθσ ενορίασ  

Αγίου Υολυκάρπου Ψαλλαροφσ Χίου                                                                                                  

-Ξλάδοι ςπουδϊν: όλοι                                                                                           

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα «Kορδόςειον Ξοινωφελζσ Μδρυμα-Δωρεά 
Γεωργίου Χπ. Ξορδόςθ» 

 
300 01 Ρεοχϊριο  Πεςολογγίου  Αιτωλοακαρνανίασ 

Ψθλ: +30 26320 92778  +30 26320 91958   

fax: +30 26320 92778 

http://www.kordoseio.gr   e-mail: info@kordoseio.gr       

Υλθρ: κ. Γεϊργ. Φόμπολασ 

 

Ωποτροφίεσ για ςπουδζσ ςε ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ.                                                                             
-Χε οικονομικά αδφναμουσ και κατά προτίμθςθ αριςτεφςαντεσ αποφοίτουσ των 
Ουκείων Ρεοχωρίου και Υενταλόφου Πεςολογγίου και, εν ελλείψει ι πζραν 
τοφτων,  

ςε αποφοιτιςαντεσ των Ουκείων τθσ επαρχίασ Πεςολογγίου ι και όλου του 
Ρομοφ Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ.   

-Σι υπότροφοι λαμβάνουν τετρακόςια (400) Ευρϊ μθνιαίωσ, επί 10μθνο ,ανά 
ακαδθμαϊκό ζτοσ, για όλθ τθν κανονικι διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι επιτυγχάνουν ςτο 60% των μακθμάτων.                          

  

Μδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίασ Ξαρζλια 
 

Βας. Αμαλίασ 32, 105 58 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3318074 fax: +30 210 3318075 

http://www.kareliafoundation.org.gr  

e-mail: gvkarfnd@otenet.gr  Υλθρ: κ. Α. Ξαυγαλάκθσ 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (Master’s ι ∆ιδακτορικόσ τίτλοσ) 

α). ςτο εςωτερικό ςτουσ κλάδουσ: 

Σικονοµικι και Υεριφερειακι Ανάπτυξθ, Βιοµθχανικι Σικονοµικι,Ραυτιλιακζσ 

http://www.kordoseio.gr/
mailto:info@kordoseio.gr
http://www.kareliafoundation.org.gr/
mailto:gvkarfnd@otenet.gr
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Χπουδζσ, ∆ιοίκθςθ Επιχειριςεων, ∆θµόςια ∆ιοίκθςθ, Υεριβάλλον και Ανάπτυξθ, 
Business Administration (Σικονοµικό Υανεπιςτιµιο Ακθνϊν) 

β). ςτο εξωτερικό ςτουσ κλάδουσ: 

Regional Economics and Development, Industrial Economics, 

Shipping, Trade and Finance, Business Administration 

Για τθν πρϊτθ κατθγορία:  

-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Βακµόσ πτυχίου ΑΕΛ οκτϊ-8,0- (ςτον τοµζα Σικονοµικισ Επιςτιµθσ) ι ιςότιµθ 
βακµολογία αναγνωριςµζνων Υανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ 

-Υτυχίο τουλάχιςτον µιασ ξζνθσ γλϊςςασ 

-Σικονοµικι αδυναµία των υποψθφίων 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Για τθν δεφτερθ κατθγορία:  

-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Βακµόσ πτυχίου ΑΕΛ οκτϊ -8.0- (ςτον τοµζα Σικονοµικισ Επιςτιµθσ Ελλθνικοφ 
ΑΕΛ) ι ιςότιµθ βακµολογία αναγνωριςµζνων Υανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ από το ξζνο Υανεπιςτιµιο 

-Υτυχίο τουλάχιςτον µιασ ξζνθσ γλϊςςασ (για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό άριςτθ 
γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου επικυµοφν να ςπουδάςουν) 

-Σικονοµικι αδυναµία των υποψθφίων 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 

Ζνα (1) ζτοσ. 
 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα  «ΞΦΣΩΡΣΛ ΨΘΧ ΑΓΑΥΘΧ» 
 
Λερά Πθτρόπολισ Πεγάρων και Χαλαμίνοσ 

191 00 Πζγαρα Αττικισ 

Υλθρ: Επίςκοποσ Ελευςίνοσ κ. Δωρόκεοσ    

Ψθλ: +30 22960 25138  fax: +30 22960 25972  

e-mail: immegaron@gmail.com  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

-Φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨEI 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Σρφανοί φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τισ περιοχζσ των Λερϊν Πθτροπόλεων Πεγάρων και  Χαλαµίνοσ, 
Γρεβενϊν, ∆ράµασ, Ξαρυςτίασ και Χκφρου 

-Ωποψιφιοι που διακρίνονται για το ικοσ και τθν επίδοςι τουσ 

Διάρκεια υποτροφίασ: μζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 

 

Μδρυμα Ξυριάκου-Ευκυμίου Ακαναςίου 
 

Ζδρα: Λερά Πθτρόπολισ Πυτιλινθσ 

Γραφεία: Ρθρζωσ 11, 166 71 Βουλιαγμζνθ Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 6420489  fax: +30 210 6420430   
e-mai:  iliaskex@gmail.com  Υλθρ: κα Π. ζνου 

  

-Πακθτζσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ   

-Χπουδαςτζσ  Χχολϊν Εµποροπλοιάρχων και Πθχανικϊν  

του Εµπορικοφ Ραυτικοφ 

-Άποροι  ςπουδαςτζσ 

-Πόνιµοι κάτοικοι τθσ πόλθσ τθσ Πυτιλινθσ. 

mailto:immegaron@gmail.com
mailto:iliaskex@gmail.com
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Μδρυμα Χπουδαηοφςθσ Απόρου Ρεολαίασ 

«Σ Διόςκουροσ Οαμπαδθμθτρόπουλοσ Άγγελοσ και Άρτεμισ» 
 

Διμοσ Υελλάνασ Ξαςτορείου Οακωνίασ 

 230 59 Ξαςτόρειο Οακωνίασ 

Ψθλ: +30 27310 57247  fax: +30 27310 57828 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 

-Απόφοιτοι του Ουκείου Ξαςτορείου, κατά προτίµθςθ 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

  

Μδρυμα Πελετϊν Οαμπράκθ 
 

Αναγνωςτοποφλου 5, 106 73 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3626150 fax: +30 210 3390119   

http://www.irf.gr   e-mail: info@lrf.gr  

  

Πία (1) υποτροφία «Πανόλθσ Ανδρόνικοσ» για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό ςτθν Ξλαςικι Αρχαιολογία µε τθν εφαρµογι τθσ Υλθροφορικισ 

 (Υανεπιςτιµια Χουκάµπτον, Γιόρκ, Γλαςκϊβθσ, Σξφόρδθσ, Ξολωνίασ, Υαριςίων, 
Οζιντεν Σλλανδίασ κακϊσ και ςε ζγκριτα Υανεπιςτιµια άλλων Ευρωπαϊκϊν 
χωρϊν) 

-Υτυχιοφχοι Αρχαιολογίασ 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Μδρυμα Οάςκαρθ Πιχαιλ 
 

Βας. Χοφίασ 27, 106 74 Ξολωνάκι - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7299171-2  fax +30 210 7299170  

http://www.lascaristrust.gr   e-mail: info@lascaristrust.gr  

Υλθρ: κα Χζρ. Ξόςιφα, κα Ευ. Οαΐου 

 

Εκατόν είκοςι (120) υποτροφίεσ για τθν εκµάκθςθ 

τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (δίδακτρα, διδακτικό υλικό, βιβλία)  

για όλα τα επίπεδα (από αρχάριουσ μζχρι και Proficiency) 

-Ωποψιφιοι άνω των 12 ετϊν 

-Ελλθνικι καταγωγι 

-Ελλθνορκόδοξοι υποψιφιοι 
Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα, ςτα δφο εξουςιοδοτθμζνα και 

μθ-κερδοςκοπικά εκπαιδευτιρια του Λδρφματοσ: 

-Χχολι Αγγλικϊν Εςτίασ Ρζασ Χμφρνθσ ι 

-Ξζντρο ζνων Γλωςςϊν Ρτζςςυ Ψοπουηίδου ςτθ Βοφλα 

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για τα επόµενα ζτθ ςπουδϊν 

Υροκεςμία υποβολισ αιτιςεων ετθςίωσ: 10θ Παΐου. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Λωάννθ Χπ. Οάτςθ 
 

Δθλιγιάννθ 59, 145 62 Ξθφιςιά – Πζγαρο Υαλλάσ Ακθνά  

Ψθλ: +30 210 628 2888   fax: +30 210 628 2323 

http://www.latsis-foundation.org  

http://www.irf.gr/
mailto:info@lrf.gr
http://www.lascaristrust.gr/
mailto:info@lascaristrust.gr
http://www.latsis-foundation.org/
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e-mail: scholarships@latsis-foundation.org  

 

α). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ AEI  

-υποτροφία χορθγοφμενθ από το Β’ ζτοσ ςπουδϊν 

-βάςει επίδοςθσ: βακμολογία 8,0 και άνω, να μθν οφείλονται 
 πλζον των τριϊν (3) μακθμάτων 

-καταγωγι από τον Ροµό Θλείασ 

-αποδεδειγμζνθ οικονοµικι αδυναμία των υποψθφίων 

-γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ δεν είναι απαραίτθτθ 

- υποψιφιοι από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, άτομα με προβλιµατα υγείασ 
-με τθν ολοκλιρωςθ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, θ υποτροφία  
ανανεϊνεται βάςει τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ του υποτρόφου 

και προςκόμιςθ εκκακαριςτικοφ εφορίασ 

β). Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό  

για πτυχιοφχουσ ΑΕΛ (Ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν) 

Υροχποκζςεισ: 

- αποδεδειγμζνθ οικονομικι αδυναμία του υποψθφίου  

-βεβαίωςθ αποδοχισ από ξζνο Υανεπιςτιµιο 

-αναλυτικι βακµολογία όλων των ετϊν 

-ςτοιχεία επικοινωνίασ τριϊν (3) κακθγθτϊν τουσ ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ  
για ςυςτάςεισ, αν προκφψει ανάγκθ 

Διάρκεια:  

-προπτυχιακζσ ςπουδζσ, ωσ το τζλοσ τθσ κανονικισ διάρκειασ ςπουδϊν  

-μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, δφο (2) ζτθ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Μδρυμα Α. Γ. Οεβζντθ 
 

Φραγκοκλθςςιάσ 9, 151 25 Παροφςι Αττικισ 
http://www.agleventisfoundation.org  

Ψθλ: +30 210 6165232   fax: +30 210 6165233 

Υλθρ: Γραμματεία του Λδρφματοσ 

 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ζρευνα ςτο εςωτερικό ι  

ςτο εξωτερικό 

-αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ωσ άνω ιςτοςελίδα του Λδρφματοσ. 

  

Μδρυμα Υολιτιςμοφ και Εκπαίδευςθσ  

«Ανδρζασ Οεντάκθσ» 

 
Αγίων Αςωμάτων 47, 105 53  Ξεραμεικόσ - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3226054  +30 210 3226075 
fax: +30 210 3226 075    

http://www.ledakis.gr   e-mail: ledakis@ath.forthnet.gr   

Υλθρ: κα Λ. Δαρβίρα 

  

Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ για τθ ςυγγραφι επιςτθµονικισ µελζτθσ για τον 
Ανδρζα Οεντάκθ (ιδζεσ, δράςθ, προςωπικότθτα). 

  

Μδρυμα Αδελφϊν Ευαγγζλου & Παρίασ Παδιά      
 

Δθμοτικι Ενότθτα Ξαρδαμφλων, 823 00 Διμοσ Χίου  

Ψθλ: +30 22720 81070  fax: +30 22720 81089  

Υλθρ: κα Ειρ. Υοδιά       

mailto:scholarships@latsis-foundation.org
http://www.agleventisfoundation.org/
http://www.ledakis.gr/
mailto:ledakis@ath.forthnet.gr
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-Ωποτροφίεσ  ςε αποφοίτουσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

από τα Άνω Ξαρδάμυλα Χίου            

-ςπουδζσ ςτα Ελλθνικά ΑΕΛ και ΨΕΛ.         

 

Μδρυμα «Πακεδονικό Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ»          
 

Πακεδονικό Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ, Εγνατίασ 154  

ΔΕΚ-HELEXPO) 546 36 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 240002   fax: +30 2310 281567  

http://www.mmca.org.gr     

e-mail: mmcart@mmca.org.gr              

 

Ωποτροφίεσ ςε νζουσ καλλιτζχνεσ, ιδίωσ Πακεδόνεσ. 

                                                           

Παλλιϊτειο Μδρυμα Ωποτροφιϊν              
 

Γενικό Οφκειο Πελεςςϊν, 703 00, Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ.& Fax: +30 2810 741356             

 

Ωποτροφίεσ για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν.                                        
-Χε τελειόφοιτουσ μακθτζσ του Ουκείου Πελεςςϊν  

με γενικι βακμολογία τουλάχιςτον «Οίαν καλϊσ»                                            

-Χε πρωτεφοντεσ μακθτζσ του Γυμναςίου Πελεςςϊν.                                        

-ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.        

 

Μδρυμα Πάνδρα Υζτρου 
 

Αλκαίου 1, 811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 29954  fax: +30 22510  28086 

e-mail:  primostikelli@gmail.com  Υλθρ: κ. Αντ. Υρίμοσ 

  

Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ  

 από τθν κοινότθτα Οουτρϊν   

-Υροπτυχιακζσ και  μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Ξαταγωγι από το ∆θµοτικό ∆ιαµζριςµα Οουτρϊν Πυτιλινθσ 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό.  

 

Πανιατάκειον Μδρυμα 

(δωρεά Δθμθτρίου και Ελζνθσ Πανιατάκθ) 

 
240 04 Ξορϊνθ Πεςςθνίασ 

Ξεντρικά Γραφεία: Υαπαδιαμαντοποφλου 82, 157 71 Ηωγράφου - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7799563  +30 27250 22176   

fax: +30 210 7718800 

e-mail: icap@icap.gr Υλθρ: κ. Δθμ. Πανιατάκθσ  

 κα Ε. Πανιατάκθ 

α). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ  

-Χωρίσ διαγωνιςµό 

-Απόφοιτοι του Ουκείου του ∆ιµου Ξορϊνθσ   

-Βακµόσ, τουλάχιςτον, 17/20  

-Σ ζνασ γονζασ να ζχει γεννθκεί ι να κατάγεται  από τον ∆ιµο Ξορϊνθσ 
Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ.  

http://www.mmca.org.gr/
mailto:mmcart@mmca.org.gr
mailto:primostikelli@gmail.com
mailto:icap@icap.gr
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β) Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό ςε πτυχιοφχουσ 
Ελλθνικϊν Υανεπιςτθµίων  

-Χωρίσ  διαγωνιςµό 

-Ρα ζχουν γεννθκεί  οι ίδιοι ι οι γονείσ τουσ ςτον ∆ιµο Ξορϊνθσ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Αξιολόγθςθ από Επιτροπι Ειδικϊν Χυµβοφλων 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 

  

Μδρυμα Γεωργίου Πανοφςακα              

 
Ψοπικι Ξοινότθτα Φρε, Δθμοτικισ Ενότθτασ Φρε 

Διμου Αποκορϊνου Φρεσ,  730 08, Χανίων Ξριτθσ                      

Ψθλ: +30 28253 40100- +30 28250 71485  

 fax: +30 28250 71282 και, 

Ψθλ: +30  28250 71590  e-mail: dimosfre@otenet.gr   

Υλθρ: κ.Α.Υαγωνάκθσ               
 

Χρθματικό Βραβείο ςτουσ  δφο (2) πρωτεφςαντεσ μακθτζσ  

τθσ ΧΨ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ Χχολείου Φρε Αποκορϊνου Ξριτθσ. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Ωποτροφιϊν «Άγιοσ Πάξιμοσ Σμολογθτισ» 
 

Λερά Πθτρόπολισ Χερρϊν και Ριγρίτασ  

Ξφπρου 10, 621 22 Χζρρεσ 

Ψθλ: +30 23210 68100 & 68103  fax: +30 23210 68119 

http://www.imsn.gr  e-mail: mitropoli@imsn.gr 

Υλθρ: κ. Αλ.Αναγνωςτόπουλοσ 

 

Eφάπαξ χρθματικό βοικθμα για προπτυχιακζσ  

και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτζσ Ελλθνικϊν  

ΑΕΛ όλων των κλάδων ςπουδϊν 

-Ξαταγωγι ι µόνιµθ κατοικία ςτθν περιοχι τθσ  

Λεράσ Πθτρόπολθσ Χερρϊν και Ριγρίτασ 

-Σικονοµικι αδυναµία αποδεδειγμζνα 

-Χρθςτά ικθ και πολφ καλι επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ 

(Άριςτα και Οίαν Ξαλϊσ) 

-Ψο βοικθμα εξακολουκεί να χορθγείται μετά από προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ 
προόδου ςπουδϊν. 

Διάρκεια: ωσ το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν. 

 

 Μδρυμα Ωποτροφιϊν «Πθτροπολίτθσ Χαρδζων Πάξιμοσ» 
 

Βας. Θρακλείου 14, 546 25 Κεςςαλονίκθ 

Υλθρ: κα Ερ. Ξαρακάςογλου 

Ψθλ. & Fax: +30 2310 534240  +30 210 8044031 

Υλθρ: κ. Χυμ. Φλωρόπουλοσ - Υρόεδροσ του Δ.Χ.  

Ψθλ. &  Fax: +30 2310 622374 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

των Κεολογικϊν Χχολϊν τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ 

-Ξαταγωγι από τθ ∆υτικι Πακεδονία και ειδικότερα από 

 τισ Λερζσ Πθτροπόλεισ Χιςανίου-Χιατίςτθσ και Γρεβενϊν 

-Σικονοµικι αδυναµία 

Ψζςςερα (4) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ. 

mailto:dimosfre@otenet.gr
http://www.imsn.gr/
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Ξακίδρυμα Πατάλα Ακαναςίου (του Οακεδαιμονίου) 

 
Γραφείο Ακθνϊν: Χάμιλτον 6Δ, 104 34 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 8218610  fax: +30 210 8218 510  

Λερά Πθτρόπολισ Πονεμβαςίασ και Χπάρτθσ 231 00 Χπάρτθ   

Ψθλ: +30 27310 22814  

http://www.matalas-foundation.gr   e-mail: matalas@hol.gr   

Υλθρ: κ. Κεόδ. Πατάλασ 

 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

για φοιτθτζσ  ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Σ ζνασ εκ των δφο γονζων να είναι δθµότθσ των ευεργετουμζνων Διµων ι 
κοινοτιτων από τθν οικογζνεια Πατάλα ι να κατάγονται από τθν οικογζνεια 
Πατάλα 
-∆ικαίωµα υποτροφίασ ζχουν οι ιδθ υπότροφοι του Λδρφµατοσ 

-Ωποψιφιοι µε τον µεγαλφτερο βακµό. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Γεωργίου Αναςτ. Παυροφλια 
 

Γεωργίου Γεννθματά 2, 202 00 Ξιάτο Ξορινκίασ 

 (Διμοσ Χικυωνίων) 

Ψθλ: +30 27420 20332  +30 27420 22245 fax: +3027420 23562                                      

Υλθρ: κ. Ξοφμπουλασ - Αντιδιμαρχοσ 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για  φοιτθτζσ των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-∆θµότεσ τθσ πόλθσ του Ξιάτου Ξορινκίασ (τουλάχιςτον επί πζντε ζτθ)  

-Βακµόσ επιτυχίασ ςτα ΑΕΛ (υψθλά μόρια). 

  

Ξοινωφελζσ Μδρυμα “Χαράλαμποσ Πεγκοφςογλου”  
 

Χαρανταπιχου 65, 114 71 Ακινα  

(Υεριφερειακόσ Ουκαβθττοφ) 

Ψθλ: +30 210 6430882  fax: +30 210 6430882 

http://megkoysogloy.gr   e-mail: info@megkoysogloy.gr    

Υλθρ: κα Αντ. Λορδανίδου - Υρόεδροσ του Δ.Χ. 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτιτριεσ  

των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 
-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Υιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

-Βακµόσ απολυτθρίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Σικονοµικά αδφναµεσ φοιτιτριεσ (βεβαίωςθ οικονοµικισ κατάςταςθσ  
ι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιµατοσ) 

-Δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι  

-Υικανι ςυνζντευξθ των υποτρόφων από το ∆ιοικθτικό Χυµβοφλιο  

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ µζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν. 

 

Πελιςςείδιο Υνευματικό Ξζντρο                
 

Γιαμαλάκθ 11, 712 02 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2810 342808   +30 2810 282471  

fax: +30 2810 285090 Υλθρ: κα Ε. Φιοράκθ                                                                                            

http://www.matalas-foundation.gr/
mailto:matalas@hol.gr
http://megkoysogloy.gr/
mailto:info@megkoysogloy.gr
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-Ωποτροφίεσ ςε επιςτιμονεσ και καλλιτζχνεσ  

για μετεκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό. 

 

Μδρυμα Πελίνα Περκοφρθ 

 
Υολυγνϊτου 9-11, 105 55 Υλάκα - Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3315601-2  fax: +30 210 3315600   
http://www.melinamercourifoundation.org.gr  

e-mail: mmf@ath.forthnet.gr   

Υλθρ: κα Υωλίνα Ψηεϊράνθ 

 

Δφο (2) υποτροφίεσ για διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα 

-Ψοµείσ: Ελλθνικι Φιλολογία, Ρεότερθ Ελλθνικι Λςτορία 

-Ελλθνικι ικαγζνεια  και εκνικότθτα 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 
-Υτυχίο Ελλθνικοφ ι ιςότιµου ΑΕΛ του εξωτερικοφ µε βακµό, 
 τουλάχιςτον, οκτϊ -8,0- (ι ιςότιµθ βακµολογία ΑΕΛ του εξωτερικοφ)  

και µεταπτυχιακό δίπλωµα µε βακµό"Άριςτα"  

(ι ιςότιµθ βακµολογία ΑΕΛ του εξωτερικοφ) 

∆φο (2) ζτθ. 

 

Μδρυμα Moςxiδoυ – Ξυριακίδου 
 

Χατηθκωνςταντι Ηωίδθ 12, 691 00 Ξομοτθνι  

Ψθλ: +30 25310 83113  fax: +30 25310 83641 

e-mail: makislog@otenet.gr  Υλθρ: κ. Χρυς. Υαπαδόπουλοσ 

 

Σικονομικι ενίςχυςθ για: 

1. Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ  

2. Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό 

-άποροι, αριςτοφχοι υποψιφιοι 

-υποψιφιοι εγγεγραµµζνοι  ςτα δθµοτολόγια του ∆ιµου Ξοµοτθνισ. 

-Χριςτιανοί 

-Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποφαςίηει για τον αρικμό των χορθγουμζνων 
υποτροφιϊν και του φψουσ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ. 

 

Πορφωτικό Μδρυμα Hκικισ και Ξοινωνικισ Διαπαιδαγϊγθςθσ 

 
Χαριλάου Ψρικοφπθ 83, 106 81 Ακινα  

Ψθλ. & Fax: +30 210 3800266  
Υλθρ: κ. Γ. Σρφανίδθσ - Υρόεδροσ 

  

Α. Εφάπαξ οικονομικό βοικθμα:  

-Αριςτοφχοι και οικονομικά αδφναμοι μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

-Ξαταγωγι των υποψθφίων και των γονζων τουσ από τθν πόλθ  

του Βόλου Παγνθςίασ (βάςει εκκακαριςτικοφ των γονζων) 

-Ϊψοσ βοθκιματοσ ωσ € 2.000 

Β. Ωποτροφία για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ςε φοιτθτζσ  
για όλα τα πεδία ςπουδϊν 

-Ωσ € 400 μθνιαίωσ, επί 12μθνο 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν 

Γ. Ωποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε όλα τα επιςτθμονικά πεδία 

-Ωσ 3 ζτθ, € 600 μθνιαίωσ, επί 12μθνο 

http://www.melinamercourifoundation.org.gr/
mailto:mmf@ath.forthnet.gr
mailto:makislog@otenet.gr
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-Βοικθμα και υποτροφία με επιλογι, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για όλουσ: 
οικονομικι αδυναμία και επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ (αριςτοφχοι) 

για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (το επιςτθµονικό αντικείµενο γνωςτοποιείται ςτθν 
προκιρυξθ). 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Αφϊν Υ. Ππάκαλα 

 
Υανεπιςτθμίου 20, 106 72 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3635158  fax: +30 210 3643954 

http://www.bakalas-foundation.gr   

e-mail: Info@bakalas-foundation.gr    

Υλθρ: κα Οιβακυνοφ   

 

α).  Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 
-Σικονομικι αδυναμία των υποψθφίων  φοιτθτϊν 

-Απόφοιτοι των Ουκείων Ψριπόλεωσ και του Ρομοφ Αρκαδίασ  

-Ξαταγωγι από τον  Ροµό Αρκαδίασ 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα» (με επιλογι) ι «Οίαν Ξαλϊσ» (με διαγωνιςμό) 

Υζντε (5) ζτθ το  ανϊτερο 

 β). Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε όλουσ τουσ τοµείσ ςπουδϊν 

-Σικονομικι αδυναμία των πτυχιοφχων 

-Υτυχιοφχοι ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ 

-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Αρκαδίασ  

Ψρία (3) ζτθ. 

  

Ππακοποφλειον Μδρυμα Ψριπόλεωσ 
 

Λερά Πθτρόπολισ Παντινείασ και Ξυνουρίασ  221 00 Ψρίπολθ  

Ψθλ: +30 2710 222445  +30 2710 222446 fax: +30 2710 226926 

 

Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε πρωτοετείσ φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Αρκαδίασ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Άριςτοι και µε ικοσ υποψιφιοι. 
 

Μδρυμα Λωάννου Ππαλτηάκθ  
 
Ξαςτζλλι Υεδιάδοσ,  700 06 Θράκλειο Ξριτθσ                            

Ψθλ: +30 6932222019 Υλθρ: κ. Λ. Υροηφμθσ 

  

Πία (1) υποτροφία για προπτυχιακζσ ςπουδζσ όλων των κλάδων  
ςε Ελλθνικά ΑΕΛ  

-Άριςτοι µακθτζσ 

-Απόφοιτοι του Ουκείου Ξαςτελλίου Υεδιάδοσ που κατάγονται 
 και διαµζνουν ςτα χωριά Ξαρδουλιανόσ,  Αρχάγγελοσ, Χκλαβεροχϊρι, 
Γαλενιανόσ. 

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Εμμανουιλ και Αναςταςίασ Ππαφάκθ 
 

Περαμβζλου 25, 712 02 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2810 286958  fax: +30 2810 342843  

http://www.bakalas-foundation.gr/
mailto:Info@bakalas-foundation.gr
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Υλθρ: κ. Απόλ. Ξαλογερόπουλοσ  

 

Ωποτροφίεσ για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν. 

-Άποροι φοιτθτζσ. 

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

 

Χωκράτειο Ππλιοφρειο Μδρυμα Ωποτροφιϊν 

 
Λερά Πθτρόπολισ Χερβίων και Ξοηάνθσ 

Ψζρμα Αγίασ Υαραςκευισ, 501 00 Ξοηάνθ  

Ψθλ: +30 24610 36050  fax: +30 24610 40026  

e-mail: nickkondos@hotmail.com  

Υλθρ: πατιρ κ. Ρικόλαοσ Ξοντόσ - Διαχειριςτισ του Λδρφματοσ 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 

για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Εγγεγραµµζνοι  ςτα ∆θµοτολόγια Ξοηάνθσ 

-Απολυτιριο Ουκείου µε βακµό «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 
-Επιµελείσ, ενάρετοι  φοιτθτζσ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Σι φοιτθτζσ-φοιτιτριεσ να είναι Σρκόδοξοι Χριςτιανοί. 

  

Μδρυμα Πποδοςάκθ 
 

Βας. Χοφίασ 23Α, 106 74 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3237973  +30 210 3237804  +30 210 3248005 

fax: +30 210 3237976 

http://www.bodossaki.gr  

e-mail: secr@bodossaki.gr    

Υλθρ: Γραμματεία του Λδρφματοσ 

                                

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

για πτυχιοφχουσ ι τελειόφοιτουσ ΑΕΛ, ιδίωσ για ειδικότθτεσ  

Κετικισ κατεφκυνςθσ (ςφµφωνα µε τθν ςχετικι προκιρυξθ). 

-Ελλθνικι ικαγζνεια και εκνικότθτα 

-Υεριοριςμζνθ οικονοµικι δυνατότθτα 

-Λκανοποιθτικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ  χϊρασ ςτθν οποία επικυµοφν να 
ςπουδάςουν: πτυχίο Proficiency ι TOEFL (µε 80 ι 213 ι 550 τουλάχιςτον 
µονάδεσ), IELTS 6,5 για Αγγλόφωνεσ χϊρεσ, τουλάχιςτον Supérieur III  
ι Sorbonne II για Γαλλόφωνεσ χϊρεσ και Mittelstuffe II µε άριςτα για 
Γερµανόφωνεσ χϊρεσ 

-Πζςοσ όροσ βακµολογίασ όπωσ ορίηεται από τθν προκιρυξθ 

-Θλικία όχι µεγαλφτερθ των 26 ετϊν, ειδικά των ιατρϊν,  

όχι µεγαλφτερθ των 28 ετϊν 

-Ωποτροφίεσ μόνο για ςπουδζσ πλιρουσ παρακολοφκθςθσ. 

 

Φιλεκπαιδευτικό Μδρυμα Αποςτόλου Ρ. Ππουλοφμπαςθ           
 

Δωριζων 5, 118 82 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3470251                                                            

 

Ωποτροφίεσ για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν                                               

-Σικονομικι ενίςχυςθ μακθτϊν ι ςπουδαςτϊν από τθν νιςο Μο   
(εφάπαξ  βοικθμα ι οικονομικι ενίςχυςθ περιοδικϊσ), εφόςον τθροφνται  

mailto:nickkondos@hotmail.com
http://www.bodossaki.gr/
mailto:secr@bodossaki.gr
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οι προχποκζςεισ των άρκρων 6 και 7 του καταςτατικοφ του Λδρφματοσ. 

 

Μδρυμα Υροαγωγισ Δθμοςιογραφίασ Ακαναςίου Β. Ππότςθ 
 

Βας. Χοφίασ 27 (4οσ όροφοσ), 106 74 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7245550  +30 210 7245558    

fax: + 30 210 7225301 

http://www.idrbotsi.gr    e-mail: idrbotsi@otenet.gr      

Υλθρ: κ. Ευ. Ππατηάκθσ  

 

Χπουδζσ ∆θµοςιογραφίασ ςτο εξωτερικό 

-∆θµοςιογράφοι και απόφοιτοι Χχολϊν ∆θµοςιογραφίασ  

και ΠΠΕ 

-Αποδοχι από το ξζνο Υανεπιςτιµιο 
-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Μδρυμα «Ξλθροδότθμα Αδελφϊν 

 Λωάννθ και Κωμά Χρ. Ράκου» 
 
Διμοσ Χιάτιςτασ, 503 00 Χιάτιςτα Ξοηάνθσ  

Ψθλ: +30 24650 23523  fax: +30 24650 23270                

e-mail: dimsiat@hol.gr  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ  

τθσ χϊρασ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Εγγεγραµµζνοι ςτα ∆θµοτολόγια του ∆ιµου Χιάτιςτασ  

και µόνιµοι κάτοικοί τθσ περιςςότερο από πζντε (5) ζτθ και  
οι ενδιαφερόμενοι και οι  γονείσ τουσ,  ι  με πατζρα ι µθτζρα  
από τθ Χιάτιςτα και μόνιμοι κάτοικοι τθσ περιςςότερο από πζντε (5) ζτθ. 

  

Μδρυμα Ρομικοφ Οοφλα και Ευαγγζλου      
 

Ψελεφερίκ - Φθρά, 847 00 Κιρα Χαντορίνθσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22860 22977  fax: +30 22860 25102               

e-mail: santorinicablecar@otenet.gr  

Υλθρ: κ. Πιχ. Ξυριακόπουλοσ 
 

Χοριγθςθ βραβείου με τθν είςοδο ςπουδαςτϊν ςε ΑΕΛ 

-Για  όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν  

-Φοιτθτζσ, μόνιμοι κάτοικοι Κιρασ -Χαντορίνθσ. 

 

Ρικοφλειο Μδρυμα Ξρανιάσ Σλφμπου 

 
Ψ.Κ. 111, 415 00 Γιαννοφλθ Οάριςασ  

Ψθλ: +30 24950 41600  

http://www.nikouleio.gr     

e-mail: nikouleio@nikouleio.gr   

Υλθρ: κ. Κ. Ππαγιάρασ - Αντιπρόεδροσ  του Λδρφματοσ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ  

http://www.idrbotsi.gr/
mailto:idrbotsi@otenet.gr
mailto:dimsiat@hol.gr
mailto:santorinicablecar@otenet.gr
http://www.nikouleio.gr/
mailto:nikouleio@nikouleio.gr
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τθσ χϊρασ 

-Αριςτοφχοι, οικονοµικά αδφναµοι νζοι 

-Ξαταγωγι από τθν Ξρανιά Σλφµπου 

-Ξαταγωγι από τα υπόλοιπα ∆θµοτικά ∆ιαµερίςµατα  

του ∆ιµου Ξάτω Σλφµπου και Οαρίςθσ 

(ςε περίπτωςθ  επάρκειασ  ειςοδθµάτων του Λδρφµατοσ). 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Ρυμφαςίασ  

 
Ππαρμπάνου 20, 117 44 Ακινα 

Ψθλ. & Fax : +30 210 9020510  

Υλθρ: κ. Υαρ. Γιαννθμάρασ                                                          

 

Ωποτροφίεσ ςε μακθτζσ Γυμναςίου-Ουκείου από τα χωριά  
Βυτίνθσ, Οεβιδίου, Ρυμφαςίασ και Υαναγίτςα Γορτυνίασ  
του Ρομοφ Αρκαδίασ.                                                                                                                   

 

Μδρυμα Γαβριιλ Ρ. Σικονόμου  

 
Λερά Πθτρόπολισ Ραυπάκτου, Πεςολογγίου 1 

 303 00 Ραφπακτοσ Αιτωλοακαρνανίασ 

Ψθλ: +30 26340 22980   fax: +30 26340 27665 

Υλθρ: κ. Γ. Οαουρδζκθσ 

 
Σικονομικά βοθκιματα. 

-Άρρενεσ απόφοιτοι του ΨΕΟ Ραυπάκτου και τθσ ΨΕΧ Ραυπάκτου, 
 ζνασ από κάκε ειδικότθτα, με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία  
ςτθν αποφοίτθςθ, καταγόμενοι από τθν ευρφτερθ επαρχία Ραυπακτίασ · 
προτιμϊνται κάκε φορά δικαιοφχοι με καταγωγι από τον Διμο Ραυπάκτου. 

 

Μδρυμα «Υαναγία θ Ακρωτθριανι» 
 

Λερά Πονι Ψοπλοφ, 723 00 Χθτεία Οαςικίου Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28430 61226  

 

Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε ςπουδαςτζσ  Εκκλθςιαςτικϊν Χχολϊν. 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν Ξριτθ. 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα.  

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα  
«Χταυροποφλειον Υνευματικό Ξζντρο Βραχναίικων»                  
 

250 02  Βραχναίικα Αχαΐασ  

Ψθλ. & Fax: +30 2610 670881  

Υλθρ: κ. Ξαφοφςιασ      
 

Ωποτροφίεσ για ςπουδζσ ςτα ΑΕΛ και τισ Υαιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ τθσ χϊρασ  
και για μετεκπαίδευςθ ςτθν αλλοδαπι.                      

-Χε αριςτοφχουσ φοιτθτζσ που κατοικοφν ι κατάγονται από τα Δθμοτικά 
Διαμερίςματα Βραχναίικων και Πονοδενδρίου Αχαΐασ.                                                              

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό για μετεκπαίδευςθ.  
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Υανελλινιο Λερό Μδρυμα Ευαγγελιςτρίασ Ψινου (Ρ.Υ.Δ.Δ.) 

 
842 00 Ψινοσ  Ξυκλάδων  

Ψθλ: +30 22830 22256   +30 22830 29086  

fax: +30 22830 22196                                          

http://www.panagiatinou.gr   e-mail: Piietinou@otenet.gr  

  

Ωποτροφίεσ με επιλογι από τθν Διοικοφςα Επιτροπι του Λδρφματοσ για: 

α).  Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε όλα τα επιςτθμονικά πεδία για ςπουδαςτζσ 
Ανϊτατθσ και Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ και ιςοτίμων Χχολϊν του εςωτερικοφ, 
Πζςθσ Επαγγελματικισ Πεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ ι Ξατάρτιςθσ, κακϊσ  
και τθσ Ανωτάτθσ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν που προτάκθκαν από το 
Υροπαραςκευαςτικό Χχολείο Ξαλϊν Ψεχνϊν Υανόρμου Ψινου   

β) . Πεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 
 για όλα τα επιςτθμονικά πεδία 

-Εγγεγραμμζνοι ςτο Δθμοτολόγιο του Διμου Ψινου 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Χρθςτά ικθ. 

  

Μδρυμα Υαπαμιχαλόπουλου Ρικολάου 
 

230 60  Ξρεμαςτι Οακωνίασ 

Ψθλ: +30 210 5559483  fax: +30 210 5559486  

Υλθρ: κ. Δρίβασ 

 

Σι υποψιφιοι να ζχουν γεννθκεί οι ίδιοι ι ζνασ από  

τουσ γονείσ τουσ ςτθν Ξρεµαςτι Οακωνίασ. 

  

Α.  Χοριγθςθ δεκαεννζα (19) υποτροφιϊν ςυνολικϊσ 

α). Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ   

ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-ςφνολο μορίων ειςαγωγικϊν εξετάςεων 
-1.500 Δολάρια ΘΥΑ (1.130 Ευρϊ περίπου) ετθςίωσ 

-Υρόοδοσ ςπουδϊν ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ, με επανεξζταςθ από το Μδρυμα 

-Σικονομικι αδυναμία 

Ωσ το τζλοσ τθσ κανονικισ διάρκειασ ςπουδϊν 

 

Β.  Χοριγθςθ μίασ (1) υποτροφίασ 

β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και 

 ςτο εξωτερικό 

-1.500 Δολάρια ΘΥΑ (1.130 Ευρϊ) ετθςίωσ 

-Υρόοδοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν  

-Σικονομικι αδυναμία 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Πορφωτικό και Υολιτιςτικό Μδρυμα  

Ρικολάου Γ. Υαπαδθμθτρίου 
 

Πεςολογγίου 8, 145 61 Ξθφιςιά  

Ψθλ: +30 210 6234286   +30 210 6234289  

fax: +30 210 6234288  

http://www.nikopapafoundation.com 

e-mail: idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com    

                                                                    

http://www.panagiatinou.gr/
mailto:Piietinou@otenet.gr
http://www.nikopapafoundation.com/
mailto:idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com
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α).  Είκοςι δφο (22) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ς 
ε απόφοιτουσ Ουκείων που ειςιχκθςαν ςε ΑΕΛ  

β).  Δϊδεκα (12) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ   

γ).  Υζντε (5) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςε αλλοδαποφσ  φοιτθτζσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ 

δ).  Πία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε πτυχιοφχο του 
Υανεπιςτθµίου Αιγαίου για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτθ 
«∆ιαχείριςθ των Ελλθνικϊν ∆αςϊν» 

Υροχποκζςεισ: 

α). Ξαταγωγι από τθν Αράχωβα Βοιωτίασ και τα νθςιά Οζςβο, Άνδρο (και Ξόρκι 
Άνδρου), Χπζτςεσ και Ϊδρα 

-Βακµόσ απολυτθρίου Ουκείου 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία  

από άλλθ πθγι για τισ ίδιεσ ςπουδζσ 

β).  Ξαταγωγι από τθν Αράχωβα Βοιωτίασ και τα νθςιά Οζςβο,  
Άνδρο (και Ξόρκι Άνδρου), Χπζτςεσ και Ϊδρα 

-Αναλυτικι βακµολογία τθσ Χχολισ: Σι υποψιφιοι να ςυγκεντρϊνουν βακµό 
«’Αριςτα» ςτα 4/5 των µακθµάτων του ζτουσ 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι  
για τισ ίδιεσ ςπουδζσ 

γ). Βακμόσ Απολυτθρίου Ουκείου 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι  

για τισ ίδιεσ ςπουδζσ 

δ). Πε επιλογι του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου. 

∆ιάρκεια: 

α),  β) και γ): μζχρι το τζλοσ των κανονικϊν τουσ ςπουδϊν.  
δ): τριετοφσ διάρκειασ.  

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Ξλθρονόμων  

Υαπαπολυχρονίου Φιλίππου 
 

Δελθγιϊργθ 24, 104 37 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 5237007  fax: +30 210 5237007  

Υλθρ: κ. Ππακόπουλοσ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Άρρενεσ απόφοιτοι του Γ.Ουκείου  και ΕΥΑΟ Ξρεςτζνων Θλίασ 

-Σι γονείσ να είναι κάτοικοι του  τζωσ ∆ιµου Χκιλλοφντοσ Σλυμπίασ  
του Ρομοφ Θλείασ 

-Σικονοµικι αδυναµία 
-∆ιακρινόµενοι για το ικοσ και τθν επίδοςι τουσ ςτισ ςπουδζσ. 

  

 
 
Μδρυμα Ωποτροφιϊν Υαράςχθ Βαςίλθ 

 
Αλεξάνδρου Φϊμα 61, 29 100 Ηάκυνκοσ  

Ψθλ: +30 26950 45120  

Υλθρ: κ. Λ.  Υαπαδάτοσ - Υρόεδροσ του Λδρφματοσ 

 
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ των ΑΕΛ  
ςε  Χχολζσ Κεωρθτικϊν ι Κετικϊν Επιςτθµϊν  

-Ξαταγωγι από τθ νιςο Ηάκυνκο του υποψθφίου ι ενόσ  
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από τουσ δφο γονείσ του 

-Απολυτιριο µε βακµό «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Χτζρθςθ του ενόσ ι και των δφο γονζων 

Υζντε (5) ζτθ: Χπουδζσ κεωρθτικισ κατεφκυνςθσ 

 Ζξι (6) ζτθ: Χπουδζσ κετικισ κατεφκυνςθσ. 

 

Μδρυμα Δθμθτρίου και Βαςιλικισ Υαπαχαραλάμπουσ     

 
Πεςολογγίου 40, 303 00  Ραφπακτοσ  

Ψθλ: +30 6944 919940   Υλθρ: κα Ψςζλιου           

 

Πακθτικζσ υποτροφίεσ ςε αριςτεφοντεσ άρρενεσ μακθτζσ του 1ου  
και  2ου ΓΕΟ  Ραυπάκτου, βάςει του πρακτικοφ του Χυλλόγου των κακθγθτϊν.     

                                                     

Μδρυμα Αφϊν Υαςαδζλλθ 
 

811 03 Άντιςςα Οζςβου 

Ψθλ: +30 22530 56254 

Υλθρ: Γυμνάςιο Αντίςςθσ Οζςβου 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν Άντιςςα Οζςβου. 

 

Μδρυμα «lωάννθ Διαμαντι Υατζρα» 
 
Ακτι Πιαοφλθ 85 & Φλζςςα 2, 4οσ όροφοσ, 185 38 Υειραιάσ              

Ψθλ: +30 210 4291093-4   fax: +30 210 4291095 

e-mail: idrymatajdp@dpateras.com  

Υλθρ: κα Ευ. Βοφρου  

 

Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ με καταγωγι  

από  τον Ρομό Χίου  

-Για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ   

-Χυμπεριλαμβάνεται και θ Δθμόςια Χχολι Υλοιάρχων Εμπορικοφ Ραυτικοφ. 

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  

 

Μδρυμα Υεταλιά Υαναγιϊτθ 
 

300 06 Αςτακόσ Αιτωλοακαρνανίασ     

Υλθρ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Υελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου  

Ψθλ: +30 2610 312342 +30 2610 361281 fax: +30 2610  313298   

 

-Σικονοµικά αδφναµοι φοιτθτζσ. 

  

Μδρυμα Εμμανουιλ και Παρίασ Υιτυκάκθ 
 

Ρεάπολθ Οαςικίου Ξριτθσ, 724 00  

Ψθλ: +30 28410 32320  fax: +30 28410 31344  

  

Ωποτροφίεσ για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν 
-Χε οικονοµικά αδφναμουσ απόφοιτουσ του  

Γενικοφ και Ψεχνικοφ Ουκείου Ρεαπόλεωσ Οαςικίου 

mailto:idrymatajdp@dpateras.com
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-Χτα δφο τελευταία ζτθ ςπουδϊν τουσ κα πρζπει να ζχουν  

φοιτιςει ςε Οφκειο τθσ Ρεαπόλεωσ Οαςικίου 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο Ρεαπόλεωσ και τισ γφρω κοινότθτεσ  

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

  

Μδρυμα Ακαναςίου (Ψομ) και Ειρινθσ Υοφλου 
 

Ξθφιςοφ 3Α Διαμ. Δ2, 152 34 Χαλάνδρι Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 6834117 

Υλθρ: κ. Αντϊν. Αρμενάκασ – Υρόεδροσ του Δ.Χ. 

e-mail: info@poulosfoundation.gr  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

 ΑΕΛ και ΨΕΛ  
-Ξαταγωγι από το Υλωµάρι Οζςβου και το Ξαµάρι  

Ψεγζασ Αρκαδίασ 

-Σικογενειακι οικονοµικι κατάςταςθ των υποψθφίων 

-Ξαλι επίδοςθ των υποψθφίων ςτο ςχολείο από τθ Γϋ Γυµναςίου ζωσ τθν 
αποφοίτθςι τουσ 

-Θ επιλογι των υποψθφίων γίνεται κατά τθ διάρκεια  

τθσ τελευταίασ τάξθσ του Ουκείου. 

 

Μδρυμα Γεωργίου & Ειρινθσ Υοφμπουρα 

 
Διμοσ Άνδρου, 845 00 Άνδροσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22823 60235   +30 22823 60203   fax: +30 22820 24058  

Υλθρ: κα Παργ. Χτεφανι   

                                

Ωποτροφίεσ για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν  

-Χε οικονομικά αδφναμουσ νζουσ με καταγωγι  από τθν Άνδρο 
και το Ξόρκι τθσ Άνδρου.   

-Από τουσ ανωτζρω Διμουσ ςε κάκε βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ 

-Πε βακμολογία τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Θ αναλογία τθσ επιχοριγθςθσ είναι : δφο (2) ενιςχυόμενοι ςπουδαςτζσ 
 από τον Διμο Άνδρου προσ ζνα (1) από τον Διμο Ξορκίου.  
  

Μδρυμα Υροποντίσ 
 
Ηεφφρου 58Β, 175 64 Υ. Φάλθρο - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 4589900  fax: +30 210 4589908 

http://www.propondis.gr   e-mail: info@propondis.gr  

 

Ψοµείσ ςπουδϊν: 

α). Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για Ραυτιλιακζσ Χπουδζσ, Ραυτικό 
∆ίκαιο, Ραυπθγικι και Ραυτικι Πθχανολογία, Σικονοµικζσ Επιςτιµεσ, Ρομικι, 
Πακθµατικά, Υλθροφορικι  

β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για  Ραυτιλιακζσ Χπουδζσ, Ραυτικό 
∆ίκαιο, Ραυπθγικι και Ραυτικι Πθχανολογία, Σικονοµικζσ Επιςτιµεσ, Ρομικι, 
Πακθµατικά, Υλθροφορικι  

-Ελλθνικι ικαγζνεια 
-Βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, επτά (7,0)  για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και οκτϊ 
(8,0) για διδακτορικζσ ςπουδζσ  

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου επικυµοφν να ςπουδάςουν  
(ςτθν προκιρυξθ αναφζρονται τα απαιτοφμενα  πτυχία ι διπλϊµατα) 

mailto:info@poulosfoundation.gr
http://www.propondis.gr/
mailto:info@propondis.gr
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-Θλικία ωσ 26 ετϊν για μεταπτυχιακζσ και ωσ 28 ετϊν για διδακτορικζσ ςπουδζσ  

Διάρκεια: ςφµφωνα µε τθν προκιρυξθ. 

 

Μδρυμα  Φόδθ  Φοφφου – Ξανακάρθ 

 
Υλουτάρχου 4, 106 76 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7226447 fax: +30 210 7226447 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό  

ςτισ Ξοινωνικζσ  ι Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ 

-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Σικονοµικι αδυναµία  

-Εξαιρετικι επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ. 

  

Μδρυμα Ωποτροφιϊν «Χπυρίδωνοσ και Ελζνθσ Φοφςκα» 
 

350 16 Ωπάτθ Φκιϊτιδασ   

Ψθλ: +30 22310 47698  +30 22310 98341  +30 22310 98444  

fax: +30 22310 38122 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-Ψρεισ (3) υποτροφίεσ 
-Απόφοιτοι  Ουκείου. 

 

Μδρυμα Λωάννου και Αικατερίνθσ Χαϊνόπουλου 
 

Ξωνςταντίνου Υαλαιολόγου 86, 231 00 Χπάρτθ 

Ψθλ: +30 27310 28878  +30 27310 28184   +30 27310 82470    

fax: +30 27310 28146 

Υλθρ: κ. Δ. Ακαναςόπουλοσ - Γ.Γ. του Δ.Χ. 

κα Αγγ. Αποςτολοποφλου 

http://www.sainopouleio.gr  e-mail: idrymaia@otenet.gr    

 

Χρθματικά Βραβεία και ζπαινοι ςε πρωτεφςαντεσ μακθτζσ  

Γυμναςίων και Ουκείων τθσ πόλθσ τθσ Χπάρτθσ.  

 

Μδρυμα  Ρικολάου Β. Χακελλαρόπουλου 
 

Διμοσ Χκιρίτιδασ Ρομoφ Αρκαδίασ, Ψ.Ξ. 220 16  

Ψθλ: +30 2713 602200   fax: +30 2710 382591 

Υλθρ: κα Ε. Ξαλαμβόκα 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-Ξαταγωγι από το ∆θµοτικό ∆ιαµζριςµα Ξολλινϊν τθσ ∆θμοτικισ Ενότθτασ 
Χκιρίτιδασ, του Διμου Ψρίπολθσ,  Ρομοφ Αρκαδίασ. 
 

Μδρυμα Άγγελου και Δζςποινασ Χαλατζλλθ 
 
Δ. Βερναρδάκθ 7, 811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 29479   +30 22510 21881 

Υλθρ: κ. Γ. Ουμπερτόσ 

  

Ωποτροφίεσ ςε Οζςβιουσ φοιτθτζσ ΑΕΛ 

http://www.sainopouleio.gr/
mailto:idrymaia@otenet.gr


116 

 

-Ξαταγωγι από τθ Οζςβο 

-Γεννθμζνοι ςτθ Οζςβο και μόνιμοι κάτοικοί τθσ 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-Βακμόσ τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα. 

  

Μδρυμα εισ μνιμθν Ευςτακίου Χαράντθ 
 

Αντωνοποφλου 83, 382 21 Βόλοσ Παγνθςίασ  

Ψθλ: +30 24210 35448  

Υλθρ: κ. Γ. Γανωτισ (Δικθγόροσ) 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πρωτοετείσ φοιτθτζσ ΑΕΛ  
-Δφο (2) υποτροφίεσ 

-Ξαταγωγι από το Ψρίκερι Παγνθςίασ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ των υποψθφίων. 

  

Μδρυμα Ρικολι τθσ Χπακαρανίκασ  

 
Διμοσ Λεράπετρασ Ξριτθσ 
Ψθλ: +30 2842340300 

Ψοπικι Ξοινότθτα Ανατολισ, Διμου Λεράπετρασ,  

Χτόμιο Ανατολισ 722 00 Λεράπετρα Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28420 41335   fax: +30 28420 23999 

e-mail: kyrva@ierapetra.gr 

Υλθρ: κ. Εμμ. Ηαχαριαδάκθσ - Υρόεδροσ του Δ.Χ. 

 

Ωποτροφίεσ για πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ   

-Χε οικονοµικά αδφναμουσ απόφοιτουσ Ουκείου 

-Με επιλογι, βάςει του βακμοφ απολυτθρίου Ουκείου 

-Ψζκνα δθµοτϊν και κατοίκων τθσ τοπικισ κοινότθτασ Ανατολισ,  
που αποτελείται από τουσ οικιςμοφσ: Ανατολι, Αμμουδάρεσ,  
Ξαλόγεροι, Χτόμιο και Ρζα Ανατολι του Ρομοφ Οαςικίου. 

-Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα.  

-Τςο θ κανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 
  

Ξακίδρυμα 'Oκωvoσ και Aκθνάσ Χτακάτου 

 
Δικθγορικό Γραφείο Δθμαρά 

Σμιρου 51, 106 72 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3623217   +30 210 3623244 

fax: +30 210 3617910  
e-mail: info@dimaraslaw.gr  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-∆ιακεκριµζνθ ςειρά επιτυχίασ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

-∆ιαγωγι «Ξοςµιωτάτθ» 

-Ξατά προτίµθςθ οι ιδθ υπότροφοι, αν πλθροφν τισ ωσ άνω προχποκζςεισ 

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ, µζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν. 

 

mailto:kyrva@ierapetra.gr
mailto:info@dimaraslaw.gr
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Μδρυμα Διοικθτικοφ Δικαίου «Πιχαιλ Χταςινόπουλοσ» 
 

Διδότου 34, 106 80 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3615449   +30  6932 262534 

http://www.stasinopoulos-foundation.gr   

Υλθρ: κ. Ρικ. Αγγελισ - Αν. Γραμματζασ του Λδρφματοσ 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Γαλλία)  για πτυχιοφχουσ τθσ Ροµικισ 
Χχολισ ι του Υαντείου Υανεπιςτθµίου για ςπουδζσ ςτουσ τοµείσ ∆ιοικθτικοφ ι 
ευρφτερα ∆θµοςίου ∆ικαίου ι ∆ιοικθτικισ Επιςτιµθσ 

-Ζλλθνεσ πολίτεσ 
-Θλικία όχι μεγαλφτερθ των 30 ετϊν 

-Υτυχιοφχοι των ανωτζρω επιςτθμονικϊν πεδίων ι  ιςοτίµων 

-Ρα µθν λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό: εξζταςθ ςτθ Γαλλικι Γλϊςςα και ςτο ∆θµόςιο ∆ίκαιο 

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1) ακόµθ  ζτοσ (ςε περίπτωςθ 
εξαιρετικισ επίδοςθσ των υποτρόφων). 

 

Μδρυμα Γ. & Ρ. Χτεφοποφλου 

 
Διμοσ Χικυωνίων Ξορινκίασ 

Γεωργίου Γεννθματά 2, 202 00 Ξιάτο Ξορινκίασ  

Ψθλ: +30 27420 20332   +30 27420 22245 

Υλθρ: κ. Ξοφμπουλασ - Αντιδιμαρχοσ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα ΑΕΛ 

-Βακµόσ επιτυχίασ ςτα ΑΕΛ 

-∆θµότεσ του ∆θµοτικοφ ∆ιαµερίςµατοσ τθσ Αρχαίασ Χικυϊνοσ. 

 

Μδρυμα Πθτροπολίτου Υαφλου Χοφοφ 

 
Ψςακαςιάνου 4, 291 00 Ηάκυνκοσ 

Ψθλ: +30 26950 23163  e-mail: klipar@otenet.gr  

  

Υροπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

-Σικονοµικά αδφναµοι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθ νιςο Ηάκυνκο 

-Απόφοιτοι των Ουκείων Ηακφνκου. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Φόδου 

Εμμανουιλ Χριςτοφ. Χταματίου και Παρίασ Χταματίου-Υαπαδάκθ 

 
Γρθγορίου Οαμπράκθ 14, 851 00 Φόδοσ 

Ψθλ: +30 22410 34056  fax: +30 22410 39637   

Υλθρ: κ. Ε. Ηιφιασ 

 

Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ κατά προτίμθςθ ςε 
φοιτθτζσ ι πτυχιοφχουσ που παρακολουκοφν επιςτιμεσ ςχετικζσ με το φυςικό 
και δομθμζνο περιβάλλον τθσ Φόδου και γενικότερα τθσ Δωδεκανιςου, τθν 
Λςτορία, τον πολιτιςμό και επιςτιμεσ κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ 
ενδιαφζροντοσ, με αναφορά  ςτον άνκρωπο και τθν ποιότθτα ηωισ του. 

-Φοιτθτζσ Ανωτζρων και Ανωτάτων Χχολϊν, χωρίσ οικονομικι δυνατότθτα και με 

http://www.stasinopoulos-foundation.gr/
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γενικό βακμό από δζκα πζντε (15) και άνω. Σι υποψιφιοι υπότροφοι να είναι 
κάτοικοι Φόδου και ζνασ τουλάχιςτον από τουσ γονείσ να είναι Φόδιοσ ςτθν 
καταγωγι. 

-Ωποτροφίεσ ι οικονομικι βοικεια ςε παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, ικανά για 
ςπουδζσ ςε κανονικά ι ειδικά δθμόςια ι ιδιωτικά ςχολεία του Δθμοτικοφ, 
Γυμναςίου και Ουκείου ι ακόμα και για ςπουδζσ ςε Ανϊτερα ι Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Λδρφματα ςτθν Ελλάδα, χωρίσ οικονομικι δυνατότθτα κάλυψθσ 
των δαπανϊν ςπουδϊν τουσ εξ ολοκλιρου ι  εν μζρει.    

Ψόποσ Χπουδϊν: ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. 

 

Μδρυμα Χτρεφτάρθ Ξωνςταντίνου 
 

Δθμαρχείο Βόλου, Υλατεία Φιγα Φεραίου, 383 34 Βόλοσ  

Ψθλ: +30 24210 27059  http://www.volos-city.gr  

e-mail: kstreftari@gmail.com   

 

Υροπτυχιακζσ υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ Ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων και  
Υολυτεχνείων 

-Ψελειόφοιτοι  Ουκείων ι άλλων ιςότιµων Χχολϊν Πζςθσ Εκπαίδευςθσ 
 των πόλεων Ξαρδίτςασ, Βόλου και Ρ. Λωνίασ Βόλου 

-Ξαταγωγι και µόνιµθ κατοικία ςε µία από τισ πόλεισ: Ξαρδίτςα, Βόλο  
και Ρζα Λωνία Βόλου 

-Βακµόσ απολυτθρίου «ϋΑριςτα» 

-Σικονομικι αδυναμία του υποψθφίου και τθσ οικογζνειάσ του 

-Ικοσ και  προςιλωςθ ςτα οικογενειακά, χριςτιανικά και  εκνικά ιδεϊδθ 

Εννζα (9) µινεσ για κάκε ακαδθµαϊκό ζτοσ. 

 

Μδρυμα «Γεωργίου και Κεολογίασ Ψηϊνου» 

 
Υλ. Ψςιςτοποφλων 3, 503 00 Χιάτιςτα Ξοηάνθσ  

Ψθλ: +30 24650 23302  fax: +30 24650 21213 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Σρφανοί  φοιτθτζσ από τον ζνα ι και τουσ δφο γονείσ 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο Χιατίςτθσ του Ροµοφ Ξοηάνθσ 

-Απόφοιτοι των Ουκείων τθσ Χιάτιςτασ. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Ψίκα Χεραφείμ 
 

Δθμοτικό Χχολείο Αρτεςιανοφ, 431 00 Αρτεςιανό Ξαρδίτςασ  

Ψθλ: +30 24410 21393 

  

Υροπτυχιακζσ υποτροφίεσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 

-Πόνιµοι κάτοικοι Αρτεςιανοφ Ξαρδίτςασ ι µόνιµοι κάτοικοι 
 τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Ροµοφ Ξαρδίτςασ 

-Ξαλι κοινωνικι διαγωγι, επίδοςθ ςτθ µάκθςθ. 

 

Σρφανοτροφείο - Μδρυμα Χταφρου Γεωργίου 

 
Αγακοεργά Ξαταςτιματα Λωαννίνων 

Υ. Λωακείμ Γ-10, 452 21 Λωάννινα 

http://www.volos-city.gr/
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Υλθρ: Tθλ: +30 26510 26279  e-mail: klirodot@hol.gr  

 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ του Υανεπιςτθµίου Λωαννίνων  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και  εξωτερικό 

-Άποροι ι ορφανοί  φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Λωαννίνων. 

  

Ευαγζσ Μδρυμα Γεωργίου και Ειρινθσ Ψράγκα 
 

Κερμοπυλϊν 101, 231 00 Χπάρτθ Οακωνίασ 

Ψθλ: +30 27310 26573   +30 27310 22070   

e-mail: nicper4@sch.gr  Υλθρ: κ. Ρ. Υεργαντισ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  
των ΑΕΛ τθσ Ακινασ  

-Ψζςςερισ (4) υποτροφίεσ 

-Άρρενεσ φοιτθτζσ 

-Απόφοιτοι των Ουκείων Χπάρτθσ 

-Βακμόσ απολυτθρίου τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Ξατά προτεραιότθτα, οι καταγόµενοι από τθν πρϊθν Ξοινότθτα Αναβρυτισ, νυν 
∆θµοτικό ∆ιαµζριςμα του ∆ιµου Χπάρτθσ 

Διάρκεια: τζςςερα ζωσ ζξι (4-6) ζτθ, ανάλογα με τα ζτθ ςπουδϊν.  

 

Μδρυμα «Ευφροςφνθ Ψραχανά-Φεργάδθ» 
 

Λωνίασ 43, 145 63 Ξθφιςιά 

Ψθλ: +30 210 6209143  +30 210 8132396 e-mail: idrymaeferg@yahoo.gr  

Υλθρ: κα Π. Ξοφρλα – Υρόεδροσ του Δ.Χ. 

  

α).  Δφο ( 2)  υποτροφίεσ ςε φοιτιτριεσ 

 των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ χϊρασ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

-Απόφοιτεσ του Ουκείου τθσ Χκφρου 

-Ξαταγωγι από τθ Χκφρο. 

  

Μδρυμα Υαιδείασ και Ευρωπαϊκοφ Υολιτιςμοφ 

-Λδρυτζσ Ρίκοσ και Οφντια Ψρίχα- 
 

Ουςικράτουσ 12, Υλάκα, 105 58 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3228922    fax: +30 210 3253461  

http://www.ipep-gr.org    e-mail: info@ipep-gr.org 
Υλθρ: Γραμματεία 

  

α).   Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ 
ΑΕΛ τθσ χϊρασ ι αναγνωριςµζνων Υανεπιςτθµίων του εξωτερικοφ 

β).   Πεταδιδακτορικι ζρευνα 

α).  βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, οκτϊ (8,0) ι ιςότιµθ 

βακµολογία από αναγνωριςµζνα Υανεπιςτιµια του εξωτερικοφ 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ του Υανεπιςτθµίου επιλογισ τουσ 

-Εµπεριςτατωµζνθ πρόταςθ ζρευνασ ςε περίπτωςθ που ζχουν γίνει   
δεκτοί για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ 

-∆φο (2) πρόςφατεσ και πρωτότυπεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ που 
 να απευκφνονται ςτο Μδρυμα 

-Γνϊςθ δφο (2) ξζνων γλωςςϊν ( κατοχι αντίςτοιχου πτυχίου) 

mailto:klirodot@hol.gr
mailto:nicper4@sch.gr
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-Σικονοµικι αδυναµία 

β).  ∆ιδακτορικό δίπλωµα µε βακµό «Άριςτα»  

-∆φο (2) πρόςφατεσ  και πρωτότυπεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ  απευκυνόμενεσ 
 ςτο Μδρυμα 

-Εµπεριςτατωµζνθ πρόταςθ ζρευνασ 

-Γνϊςθ δφο (2) ξζνων γλωςςϊν ( κατοχι αντίςτοιχου πτυχίου) 

-Σικονοµικι αδυναµία. 

 

Μδρυμα Ψςάγκα Χτζλλασ-Δεςποτίδου Οζττασ 
 

Υανεπιςτθμίου 44, 106 79 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3639791  fax: +30 210 3617419 

Υλθρ: κ. Κ. Υαναγόπουλοσ - Υρόεδροσ 
  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό  

-πτυχιοφχοι Λατρικισ και  Ροµικισ Χχολισ 

-Αντίγραφο πτυχίου 

-αποδεικτικό ξζνων γλϊςςων 

-βακμόσ τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ» 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Bαςιλείου Ψςαπάλα 

 του Ξωνςταντίνου 
 

Γ.Βερίτθ 29, 821 00 Χίοσ 

Ψθλ: +30 22710 43310  fax: +30 22710 81310 

e-mail: kodikoslog@kodikoschios.gr  

Υλθρ: κ. Ακ. Χυγγελόπουλοσ  

  

-Ωποτροφίεσ ςε ςπουδαςτζσ από τθ Χίο. 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-Σικονομικι αδυναμία. 

  

Ψριφφλειο Μδρυμα Ξυκθρίων  

(Ωποτροφία Υαναγιϊτου Χτρατθγοφ) 

 
Κεμιςτοκλζουσ 5 (8οσ Τροφοσ) 106 77 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3838190   +30 210 3820293  

fax: +30 210 3829004   e-mail: info@trifilio.gr   

 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ Πακθµατικισ Χχολισ 
(εξειδίκευςθ αποκλειςτικά ςτον τοµζα ανάλυςθσ, κατά προτίµθςθ, ςτθν 
Ψοπολογία και ςτθ Κεωρία τθσ Πζτρθςθσ) 

-Σι υποψιφιοι να ζχουν γεννθκεί οι ίδιοι ι, τουλάχιςτον,  
ο ζνασ από τουσ δφο γονείσ τουσ  ςτα Ξφκθρα. 

  

Ξοινοφελζσ Μδρυμα Ανδρζα Ψςάρα  

 
Λερά Πθτρόπολισ Ραυπάκτου, Γ. Ακαναςιάδθ-Ρόβα 1 

303 00 Ραφπακτοσ  

Ψθλ: +30 26340 22980  fax: +30 26340 27665 
e-mail: imnav@otenet.gr  

mailto:kodikoslog@kodikoschios.gr
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Υλθρ: Γραμματεία Λεράσ Πθτροπόλεωσ Ραυπάκτου 

 

Ετιςιεσ υποτροφίεσ ςε δφο (2) άρρενεσ αποφοίτουσ των Ουκείων Ραυπάκτου  
για ςπουδζσ ςε Ανϊτερεσ και Ανϊτατεσ Χχολζσ τθσ χϊρασ. 

-Ξαταγόμενοι από τθν Επαρχία Ραυπακτίασ,  οικονομικι αδυναμία,  
εξαίρετο ικοσ και μζςοσ όροσ γενικισ βακμολογίασ «Άριςτα».   

Εν ελλείψει αριςτοφχων, οι υποτροφίεσ χορθγοφνται ςε απόφοιτουσ 
 με τον μεγαλφτερο μζςο όρο βακμολογίασ από τθν Β’ ςτθν Γ’ Ουκείου  
(«Οίαν καλϊσ» και  άνω) και με βακμό Απολυτθρίου «Οίαν Ξαλϊσ» και  άνω. 

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα.    

  

Μδρυμα Ρικολάου Φαφοφτθ 
 

5θσ Περαρχίασ 15, 721 00 Άγιοσ Ρικόλαοσ Οαςικίου Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 28410 22671 Υλθρ: κ. Γ. Πενεγάκθσ  

  

Χοριγθςθ υποτροφιϊν για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν. 

-Χε οικονοµικά αδφναμουσ αποφοίτουσ του Γενικοφ Ουκείου  

Αγίου Ρικολάου ι λοιπϊν Ουκείων του Ροµοφ Οαςικίου Ξριτθσ. 

Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

Διάρκεια: κανονικι διάρκεια ςπουδϊν.   

 

Μδρυμα «Αικατερίνθσ Φλϊρου» 

 
1ο Ενιαίο Οφκειο Γρεβενϊν, 13θσ Σκτωβρίου 27 

 511 00 Γρεβενά 

Ψθλ: +30 24620 87958   +30 24620 22218  

e-mail: mail@1lyk-greven.gre.sch.gr  

Υλθρ:  κ. Ξυρ. Χιοφλασ  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τθν Ξοινότθτα Χπθλαίου Γρεβενϊν 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Άριςτθ επίδοςθ 
-Εξαίρετο ικοσ και διαγωγι των υποψθφίων. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Υ. και Π. Φυροφ 
 

Απ. Υαφλου 37, Κθςείο, 118 51 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3461954  
http://www.firosfoundation.gr  

 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό  

(χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ) 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Επίδοςθ των υποψθφίων (βακµόσ πτυχίου, τουλάχιςτον, επτά –7- και άνω) 

-Ζλλθνεσ πτυχιοφχοι ΑΕΛ, που ηουν ςτθν Ελλάδα και πραγματοποιοφν  ι 
πρόκειται να πραγματοποιιςουν µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι  
ςτο εξωτερικό (χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ). 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 

 

mailto:mail@1lyk-greven.gre.sch.gr
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Μδρυμα «Φιλεκπαιδευτικι Επιτροπι  

Οάκκων Χαηίρθ» 
 

Ανδρζα Υαπανδρζου 4, 731 32 Χανιά Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28210 60463   fax: +30 28210 93038 

e-mail: goniotakis@hotmail.gr  

Υλθρ: κ. Γ. Γωνιωτάκθσ    

  

Ωποτροφίεσ για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν. 

-Χε άρρενεσ απογόνουσ του Χαηίρθ και εν ελλείψει, ςε φοιτθτζσ  
που ζχουν γεννθκεί ςτο χωριό Οάκκων Χανίων. 

Ψόποσ ςπουδϊν:  Ελλάδα και εξωτερικό.   

 

Μδρυμα Χαροκόπου και  

Ευανκίασ Χαροκόπου – Υετροφτςθ 
 

Ακαδθμίασ 4, 106 71 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3611711  fax: +30 210 3609182 

Υλθρ: κ. Διον. Χαροκόποσ 

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  
για πτυχιοφχουσ του Χαροκόπειου Υανεπιςτθµίου ςτα γνωςτικά αντικείµενα: 

α). Σικιακι Σικονοµία και  Σικολογία 

β).  Επιςτιµθ ∆ιαιτολογίασ - ∆ιατροφισ 

γ).  Γεωγραφία 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ του Υανεπιςτθµίου 

-Επάρκεια ξζνθσ γλϊςςασ ( για υποτροφίεσ ςτο εξωτερικό). 

  

Χριςτοδουλάκειο Μδρυμα 

Σίκοσ Ξαλφμνιασ Φοιτιτριασ 
 

Ξθφιςίασ 128, 115 26 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 6726095   +30 210 6779998 

Υλθρ:  κα Οεμονιά Αλεξοποφλου - Υρόεδροσ του Λδρφματοσ 

 

Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό 

-Ελλθνίδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων 

-Βακµόσ πτυχίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Ξαταγωγι, κατά προτεραιότθτα, από τθν Ξάλυµνο ι από τα ∆ωδεκάνθςα  
και από όλθ τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, εάν οι υποτροφίεσ δεν καλφπτονται από 
Ξαλφµνιεσ ι ∆ωδεκανιςιεσ υποψιφιεσ 

-Σι υποψιφιεσ δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 

Πζχρι δφο (2) ζτθ.  
 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα 

«Ευαγζσ Ψαμείο Ωποτροφιϊν  

Πθτροπολίτου Χρυςοςτόμου Α'» 
 

Ελ. Βενιηζλου 3, 291 00 Ηάκυνκοσ  

Ψθλ: +30 26950 22233   fax: 30 26950 22348    

e-mail: imzante@yahoo.gr  

Υλθρ: Γραφεία τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ 

mailto:goniotakis@hotmail.gr
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Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξαταγωγι από τθ Ηάκυνκο. 

-Oι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαμβάνουν υποτροφία  

από άλλθ πθγι 

Διάρκεια όςθ θ κανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα Αλζξανδροσ Χ. Ωνάςθσ 

 
Αιςχίνου 4, 105 58 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3713050-056  fax: +30 210 3315913  

http://www.onassis.gr  e-mail: fph@onassis.gr  

Υλθρ: κα Φ. Υαπακάνου, κα Ψη. Υαυλοποφλου 

  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε όλουσ τουσ τομείσ: 

α).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Αϋ κφκλου, για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ  
διπλϊµατοσ ειδίκευςθσ  

β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Β’ Ξφκλου, για τθν απόκτθςθ ∆ιδακτορικοφ τίτλου 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε όλουσ τουσ τομείσ 

-Ωποτροφίεσ ςτο εξωτερικό  για τθν Βελτίωςθ Ψεχνικισ,  

για όλουσ τουσ καλλιτεχνικοφσ κλάδουσ 

-Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά εργαηομζνων του Σµίλου Ωνάςθ 

-Σι προχποκζςεισ χοριγθςθσ υποτροφιϊν ποικίλλουν ανάλογα µε το 
πρόγραµµα ςπουδϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΟΘΦΣΔΣΨΘΠΑΨΑ 

 
Ξλθροδότθμα Ακαναςιάδθ Χριςτου 
 

Υεριφζρεια Θπείρου – Ρομόσ Λωαννίνων 

Ραπ. Ηζρβα 4-6, 453 32  Λωάννινα  
Ψθλ: +30 26510 20355  e-mail: apok-ioa@otenet.gr  

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ Ελλάδασ κακϊσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Υανεπιςτιµια 
του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ 

-απόφοιτοι των Ουκείων του Ροµοφ Λωαννίνων και  δθµότεσ τθσ Ξοινότθτασ 
Βρυςοχωρίου ι 

-απόφοιτοι  οποιουδιποτε Ουκείου τθσ Ελλάδασ εγγεγραµµζνοι τουλάχιςτον 
προ πενταετίασ ςτα δθµοτολόγια τθσ Ξοινότθτασ Βρυςοχωρίου 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

Ψεςςερα (4) ζτθ. 

  

http://www.onassis.gr/
mailto:fph@onassis.gr
mailto:apok-ioa@otenet.gr
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Μδρυμα Ωποτροφιϊν Αλεξοποφλου 
 

Διμοσ Ξαρδίτςασ, Γραμματεία του Λδρφματοσ:  

Αρτεςιανοφ 1, 431 00 Ξαρδίτςα 

Ψθλ: +30 24413 50712  fax: +30 24413 50721    

http://www.karditsa-city.gr    

 e-mail: municipality@karditsa-city.gr   

Υλθρ: κ.Λ. Υαπακυρίτςθσ 

 

Ψρεισ (3) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτα ΑΕΛ και ΨΕΛ με ζδρα τθν Ξαρδίτςα  

α).  μία (1) ςτθν Ξτθνιατρικι Επιςτιμθ  

β).  μία (1) ςτθν Επιςτιμθ και Ψεχνολογία Ψροφίμων 

γ).  μία (1) ςτθν Ψεχνολογία φλου και Χχεδιαςμοφ Επίπλου 
-Υοςό εκάςτθσ υποτροφίασ πζντε χιλιάδεσ Ευρϊ (€ 5.000) ετθςίωσ 

Υροχποκζςεισ: 

-Ελλθνικι εκνικότθτα ι ικαγζνεια του υποψθφίου 

-Σι υποψιφιοι με καταγωγι από τον Ρομό Ξαρδίτςασ  

πριμοδοτοφνται με αφξθςθ κατά μία (1) κζςθ ςτθ ςειρά επιλογισ. 

-Σ υποψιφιοσ (α) κα πρζπει να είναι φοιτθτισ του Ψμιματοσ Ξτθνιατρικισ 
Ξαρδίτςασ του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, που διακρίκθκε ςτισ εξετάςεισ 
ειςαγωγισ ςτο Υανεπιςτιμιο. 

  Σ υποψιφιοσ (β) κα πρζπει να είναι ςπουδαςτισ των ΨΕΛ Οάριςασ-Υαράρτθμα 
Ξαρδίτςασ, Ψμιμα Ψεχνολογίασ Ψροφίμων ι Διαιτολογίασ και Διατροφισ, που 
διακρίκθκε ςτισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  

Σ υποψιφιοσ (γ) κα πρζπει να είναι ςπουδαςτισ των ΨΕΛ Οάριςασ-Υαράρτθμα 
Ξαρδίτςασ, Ψμιμα Ψεχνολογίασ φλου και Χχεδιαςμοφ Επίπλου, που διακρίκθκε 
ςτισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

-Σ βακμόσ ειςαγωγισ του υποψθφίου κα πρζπει να ανικει ςτο ανϊτερο 10% 
των ειςακτζων του Ψμιματοσ, καταλαμβάνοντασ ζωσ και τθν τρίτθ κζςθ του 
ειςαγωγικοφ πίνακα. 

-Θ υποτροφία εγκρίνεται πλιρωσ μετά από Βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ τθσ 
Χχολισ του φοιτθτι ι ςπουδαςτι και εφόςον επιτφχει και περάςει το 80% των 
μακθμάτων του πρϊτου εξαμινου. 

-Σι υποψιφιοι να ζωσ είκοςι (20) ετϊν. 

-Σι υποψιφιοι ι οι οικογζνειζσ τουσ να μθ διακζτουν επαρκι ίδια οικονομικά 
μζςα. 

-Ρα μθν ζχουν εξαςφαλίςει όμοια υποτροφία από άλλον φορζα ςτθν Ελλάδα, 
εκτόσ από τθν υποτροφία πρϊτθσ επίδοςθσ του ΛΞΩ. 

Διάρκεια: μζχρι τθν περάτωςθ των ςπουδϊν των υποτρόφων. Βάςει 
ςυγκεκριμζνων προχποκζςων: δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ και ζξι (6) μινεσ. Χε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ςυνεχίηεται θ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ για 
υποτρόφουσ που επικυμοφν να πραγματοποιιςουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 
ςτθν Ξαρδίτςα.   

                                          

Ξλθροδότθμα Εμμανουιλ  Λ. Αλτιναλμάηθ 

 
Ο. Δθμοκρατίασ 240, 681 00 Αλεξανδροφπολθ  

Ψθλ: +30 25510 53401 fax: +30 25510 53420 

e-mail: STRAVOLEGAS.KOSTANT@nbg.gr   

Υλθρ: Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδασ ΑΕ 

Ξατάςτθμα Αλεξανδροφπολθσ  
Υρόεδροσ και Ωπεφκυνοσ του Λδρφματοσ:  

ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Ξαταςτιματοσ τθσ ΕΨΕ ΑΕ Αλεξανδροφπολθσ 

http://www.karditsa-city.gr/
mailto:municipality@karditsa-city.gr
mailto:STRAVOLEGAS.KOSTANT@nbg.gr


125 

 

 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό 

 και ςτο εξωτερικό  για φοιτθτζσ των Κετικϊν Επιςτθµϊν  

και  ειδικότερα ςτθν Θλεκτρολογία και Θλεκτρονικι  

-Ρεοειςερχόμενοι, επιµελείσ φοιτθτζσ 

-Βακµόσ απολυτθρίου, τουλάχιςτον, “Οίαν Ξαλϊσ” και  

βακµόσ  ειςαγωγισ ςτο αντίςτοιχο Υανεπιςτθµιακό Ψµιµα 

-Σικογενειακι και οικονοµικι κατάςταςθ των υποψθφίων 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ. 

 

Ξλθροδότθμα Υαναγιϊτασ  

χιρασ Λωάννθ Αννιτςάκθ     

 
Λερά Πθτρόπολθ Ξυδωνίασ και Αποκορϊνου  

Υλατεία Υατριάρχου Ακθναγόρα 731 00 Χανιά Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28210 27807 Ψθλ. & Fax: +30 28210 27808 

http://www.imka.gr   e-mail: imka@imka.gr   

Υλθρ: Υρωτ. κ. Δ. Οαμπακάκθσ                                                                                    

 

Σικονομικι ενίςχυςθ απόρων μακθτριϊν 12-18 ετϊν Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ που κατάγονται και κατοικοφν ςτθν Υεριφζρεια τθσ Λεράσ 
Πθτρόπολθσ Ξυδωνίασ και Αποκορϊνου.  

Θ ενίςχυςθ αποςκοπεί ςτθν φοίτθςθ: 

-απόρων μακθτριϊν ςε Γυμνάςια και Οφκεια δθμόςια  

και ιδιωτικά τθσ πόλθσ των Χανίων και  

-ςε ειδικά ςχολεία ατόμων με νοθτικι κακυςτζρθςθ  

-Επιλογι βάςει του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. 

-Ετιςιο βοικθμα  

 

Ξλθροδότθμα Χπυρίδωνα Φ. Αντφπα 

 
Υ. Χαροκόπου 60 Ψ.Κ. 129, 281 00 Αργοςτόλι Ξεφαλλονιάσ                                                  
Ωπεφκυνθ Γραμματείασ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ  

του Ξλθροδοτιματοσ:  κα Π. Χοϊδά     

Ψθλ: +30 26710 22524   fax: +30 26710 28956  

http://www.klir-spyrantypa.gr   e-mail: succes21@kef.forthnet.gr 

 

Mεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και  εξωτερικό για 
πτυχιοφχουσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ Ελλάδοσ 

Σ υποψιφιοσ πρζπει: 
-να κατάγεται από τθν Ξεφαλλονιά και να είναι  εγγεγραµµζνοσ ςτο Πθτρϊο ι 
∆θµοτολόγιο ∆ιµου ι Ξοινότθτασ του νθςιοφ ο ίδιοσ, ι τουλάχιςτον, ο ζνασ από 
τουσ γονείσ του  

-να ζχει αποφοιτιςει από Οφκειο τθσ Ξεφαλλονιάσ  

-να ζχει θλικία ζωσ 35 ετϊν  

-να ζχει αποφοιτιςει από ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ   

-να ζχει εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι να ζχει τφχει  αναβολισ 
ςτράτευςθσ για τθν προβλεπόµενθ διάρκεια των ςπουδϊν του  

-να µθ λαµβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι  

-να υπάρχει κετικι πιςτοποίθςθ από το ΑΕΛ ι ΨΕΛ για τθν πρόοδο των 
µεταπτυχιακϊν του ςπουδϊν (ανανζωςθ υποτροφίασ) 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ: 
-για ζνα (1) ακόµθ ζτοσ ςτθν περίπτωςθ μεταπτυχιακοφ  

-για τρία (3) ακόµθ ζτθ ςτθν περίπτωςθ διδακτορικοφ. 

http://www.imka.gr/
mailto:imka@imka.gr
http://www.klir-spyrantypa.gr/
mailto:succes21@kef.forthnet.gr
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Ξλθροδότθμα Ανδρουτςοποφλου Αντωνίου 
 

Αδελφότθτα Ηυγοβιςτινϊν 

 Υατθςίων 4, 106 77 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3825364  

Υλθρ: κ. Β. Χαραλαμπόπουλοσ - Αιγίνθσ 3, 113 62 Ακινα                  

Ψθλ: +30 210 8823522 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Σι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν γεννθκεί ςτο Ηυγοβίςτι 

 οι ίδιοι ι  ζνασ από τουσ γονείσ τουσ 

-Ικοσ και  επίδοςθ των υποψθφίων (βακµόσ απολυτθρίου Ουκείου). 
 

Ξλθροδότθμα Αντωνιάδθ Ευαγγζλου 

 
Αγακοεργά Ξαταςτιματα Λωαννίνων 

Υ. Λωακείμ Γ-10, 452 21 Λωάννινα  

Ψθλ: +30 26510 26279  fax: +30 26510 34500 

e-mail: klirodot@hol.gr 
Υλθρ: κα Βαρβ. Ρτάρα  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ όλων  

των Ελλθνικϊν ΑΕΛ 

-Υρωτοετείσ φοιτθτζσ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από το Εκκλθςοχϊρι, άλλωσ,  

από τισ Ξοινότθτεσ Ξαλοχωρίου, Βουτςαρά,  

Ξουρζντων και  Χουλοποφλου του Ρομοφ Λωαννίνων. 

 

Ξλθροδότθμα Λωάννου Αποςτολίδθ του Χταφρου         
 

Διμοσ Χερρϊν, Περαρχίασ 1, 621 22 Χζρρεσ  

Ψθλ: +30 23210 83609   fax: +30 23210 22187                                                                                                     

 

Ωποτροφίεσ για ςπουδζσ μόνο ςε Ανϊτατεσ Χχολζσ                                

-Άρρενεσ απόφοιτοι των Δθμοςίων Γυμναςίων Χερρϊν  

και  δθμότεσ Χερρϊν, κακϊσ και τθσ κοινότθτασ Ρζου Χκοποφ Χερρϊν για 
ςπουδζσ  εντόσ Ελλάδασ μόνο ςε Ανϊτατεσ Χχολζσ.  

-Αποδεδειγμζνα άποροι, με βακμό άνω του 18 ςτθν τελευταία τάξθ του 
Γυμναςίου ςτα πρωτεφοντα μακιματα και διαγωγι «Ξοςμιωτάτθ».                                                                           

Ψόποσ ςπουδζσ:  Ελλάδα.           

 

Αρτζμειο Ξλθροδότθμα 
 

Λερά Πθτρόπολισ Χφρου, 841 00 Χφροσ  

http://www.imsyrou.gr 

Ψθλ: +30 22810 82582- εςωτ. 101  fax: +30 22810 79382 

Υλθρ: κ. Αλ. Παρκουίηοσ - Γραμματζασ του Λδρφματοσ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

τθσ Λατρικισ, κατά προτίµθςθ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Αριςτοφχοι  φοιτθτζσ 

mailto:klirodot@hol.gr
http://www.imsyrou.gr/
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-Ξαταγωγι από τθ Χφρο 

-Σι υπότροφοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να αςκιςουν το επάγγελµά τουσ 
τουλάχιςτον για µια δεκαετία ςτθ Χφρο. 

 

Ξλθροδότθμα Αποςτολζλλθ Ρικολάου 
 

Δθμοτικι Ενότθτα Πανταμάδου Οζςβου, 811 04 Πανταμάδοσ Οζςβου Ψθλ: +30 
22530 61201  

 fax: +30 22530 61210 

 

Πία (1)υποτροφία  ανά ζτοσ ςε άπορο αριςτοφχο μακθτι  
του Γυμναςίου Πανταμάδου                                                                 

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ μόνο ςτο Υανεπιςτιµιο Ακθνϊν (ΕΞΥΑ)                                              

-κλάδοι  ςπουδϊν: όλοι 

-οικονοµικι αδυναµία 

-αριςτοφχοι φοιτθτζσ 

-καταγωγι από τον Πανταµάδο Οζςβου. 

 

Ξλθροδότθμα «Δθμθτρίου Αςθμακόπουλου»          

 
Υάροδοσ Ξοηϊνθ, 303 00 Ραφπακτοσ Αιτωλοακαρνανίασ  

Ψθλ. &  Fax: +30 26340 21933                                     

 

Ωποτροφίεσ ςε αριςτεφοντεσ μακθτζσ ι μακιτριεσ για ανϊτατεσ ςπουδζσ ςτα 
Ψμιματα τθσ Φυςικομακθματικισ Χχολισ                                                

-Απόφοιτοι αριςτοφχοι του Ουκείου Ραυπάκτου ∙                                       

εν ελλείψει αυτϊν,  ςε πρωτεφοντεσ ωσ το  και Απολυτιριο του Ουκείου 
Ραυπάκτου, με διαγωγι κοςμιωτάτθ 

-Άποροι αποδεδειγμζνωσ, από τθν Επαρχία Ραυπακτίασ ι  τθν Ξοινότθτα 
Ποναςτθρακίου Δωρίδοσ 

-να ζχουν φοιτιςει τουλάχιςτον τισ τρεισ (3) τελευταίεσ τάξεισ ςτο Οφκειο 
Ραυπάκτου.                                                                         

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα. 

 

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Βαλταδϊρου             
 

1
ο
 ΓΕΟ Οφκειο Ράουςασ  

Φιλϊτα Ξοκκίνου, 592 00 Ράουςα Θμακίασ 

Ψθλ: +30 23320 27250  fax: +30 23320 22011                                              

 

Σικονομικι ενίςχυςθ ςε μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςε 
ςπουδαςτζσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ                                                                                                                  

άποροι μακθτζσ και πρωτεφοντεσ μακθτζσ και  ςπουδαςτζσ κατοικοφντεσ και 
καταγόμενοι  από τον Διμο Ράουςασ 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα.  

 

Ξλθροδότθμα Βαρβαρίτθ Βλαςίου 

 
Φιλολογικόσ Χφλλογοσ Υαρναςςόσ 

Υλατεία Αγίου Γεωργίου Ξαρφτςθ 8, 105 61 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3221917  +30 210 3225310  

fax: +30 210 3249398 e-mail: lsparnas@otenet.gr   

Υλθρ: ο εκάςτοτε Γ.Γ. του Φιλολογικοφ Χυλλόγου «Υαρναςςόσ» 

mailto:lsparnas@otenet.gr
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Ψρεισ (3) υποτροφίεσ  ςε φοιτθτζσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

όλων των κλάδων ςτο εςωτερικό  

Πία (1) υποτροφία  ςε πτυχιοφχουσ για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό  

-Εγγεγραμμζνοι  από δεκαετίασ ςτα Δθμοτολόγια του Διμου Χικυϊνοσ –Ξιάτου 
Ξορινκίασ 

-Άποροι ςφμφωνα με τα ίδια κριτιρια για τθν χοριγθςθ υποτροφίασ από το 
Ξράτοσ  
-Βακμόσ απολυτθρίου Ουκείου «Οίαν Ξαλϊσ» και άνω. Χε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ κατά τισ εξετάςεισ, προτιμάται ο ζχων μεγαλφτερο βακμό 
απολυτθρίου. 

-Επιλογι με διαγωνιςμό ( δφο –2- μακιματα οριηόμενα ςτθν ςχετικι προκιρυξθ 
και προφορικι ςυνζντευξθ). Υροχπόκεςθ: μζςοσ όροσ βακμολογίασ των δφο 
μακθμάτων και τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ τουλάχιςτον δεκατζςςερα (14) 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν τουσ ςπουδϊν (όχι  περιςςότερα από ζξι -6- ζτθ). 

 

Ξλθροδότθμα Ξοφινιϊτθ Αναςταςίου 
 

Φιλολογικόσ Χφλλογοσ Υαρναςςόσ 

Υλατεία Αγίου Γεωργίου Ξαρφτςθ 8, 105 61 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3221917  +30 210 3225310  

fax: +30 210 3249398 e-mail: lsparnas@otenet.gr   

Υλθρ: ο εκάςτοτε Γ.Γ. του Φιλολογικοφ Χυλλόγου «Υαρναςςόσ» 

 

Εφάπαξ χρθματικι παροχι: 

α).  ςτουσ αριςτεφςαντεσ μακθτζσ τθσ ΧΨ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ Χχολείου 
 Ρζασ Ψίρυνκασ Αργολίδασ 

 β. ) ςτουσ επιτυχόντεσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ, οι  οποίοι ζχουν γεννθκεί ι κατάγονται  
από τθ Ρζα Ψίρυνκα και κατά προτίμθςθ κατοικοφν εκεί. 

Χε περίπτωςθ  πολλϊν υποψθφίων, διενεργείται  διαγωνιςμόσ για τθν τελικι 
επιλογι. 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι.  

 

Ξλθροδότθμα Βιδάλθ Αικατερίνθ 
 

Ζνωςθ Χυντακτϊν Θμεριςιων Εφθμερίδων Ακθνϊν (Ε.Χ.Θ.Ε.Α)  Ακαδθμίασ 20  
106 71 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3675400  fax: +30 210 3632608 

http://www.esiea.gr   e-mail: info@esiea.gr     

Υλθρ: Γραμματεία τθσ Ε.Χ.Θ.Ε.Α. Ψθλ: +30 210 3675558   

κα Αριάδνθ Ηάχου 
 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

για φοιτθτζσ και πτυχιοφχουσ ΑΕΛ, των Ψµθµάτων ∆θµοςιογραφίασ,  
Επικοινωνίασ και  Πζςων Παηικισ Ενθµζρωςθσ και  ςυγκεκριµζνα  
του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν,  
του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ και του Υαντείου 
Υανεπιςτθμίου. 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα 

-Σι υποψιφιοι να ζχουν εγγραφεί ωσ φοιτθτζσ ι ωσ µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςε 
ζνα από τα ανωτζρω Ψμιματα και να µθν ζχουν περατϊςει τθ φοίτθςι τουσ ι τισ 
µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τουσ 

mailto:lsparnas@otenet.gr
http://www.esiea.gr/
mailto:info@esiea.gr


129 

 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ζτοσ.                 

 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου και Παρίασ Βεργωτι 

Ξεφαλλονιά  
 

Ψθλ: +30 26710 41155  +30 26710 42255 

Υλθρ: Ωδείο Ακθνϊν, Βας. Γεωργίου Β' 17-19, Φθγίλλθσ 

 106 75 Ακινα Ψθλ. &  Fax: +30 210 7244251 

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για ζναν (1) ι δφο (2) μουςικοφσ ςτο 
πιάνο ι ςτθ µονωδία ι ςε διάφορα όργανα ςυµφωνικισ ορχιςτρασ 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Βλάμιτςα Λωάννθ 

 

Διμοσ Ηαγοράσ Πουρεςίου, 370 12 Ψςαγκαράδα Παγνθςίασ  

Ψθλ: +30 24263 50109  fax: +30 24260 23128   

e-mail: dzag.mour@gmail.com  Υλθρ: κ. Γ. Ξρινάκθσ 
 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-άποροσ µακθτισ 

-απόφοιτοσ Ουκείου Ψςαγκαράδασ 

-κάτοικοσ Ψςαγκαράδασ  

-με καταγωγι από τθν Ψςακαράδα 

-Απολυτιριο Ουκείου µε τθ µεγαλφτερθ βακµολογία. 

 

Εκπαιδευτικό Ξλθροδότθμα  Βοςτάνθ Α. Γεωργίου 
 

Φιλανκρωπικά Ξαταςτιματα Πυτιλινθσ, Ξαραντϊνθ 2 

 811 00 Πυτιλινθ Ψθλ. &  Fax: +30 22510 28518   

http://www.mytilene-charity.com   

e-mail:  filamyt@otenet.gr  

Υλθρ: κα Χτ. Χθμαντιρθ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ με διαγωνιςμό  για Οζςβιουσ φοιτθτζσ οποιουδιποτε 
κλάδου ςπουδϊν (εξαιροφνται  

οι Χτρατιωτικζσ Χχολζσ και τα ΨΕΛ) 

-Άποροι αριςτοφχοι απόφοιτοι Ουκείου 
-Ξαταγωγι από τθ νιςο Οζςβο με προτεραιότθτα από τα Δθμοτικά 
Διαμερίςματα Υαμφίλων και Πυςτεγνϊν και του Διμου Πυτιλινθσ 

Εννεάμθνθ χοριγθςθ υποτροφίασ 

Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Βρζλλα Ξωνςταντίνου 
 

Χφνδεςμοσ Γραμμάτων και Ψεχνϊν Ρομοφ Ξοηάνθσ 

Οαογραφικό Πουςείο  

Λ. Δραγοφμθ 9-11, 501 00 Ξοηάνθ  

Ψθλ: +30 24610 30997  +30 24610 33978   

fax: +30 24610 30997  e-mail: mouskoz@otenet.gr  

  

Εφ’ άπαξ βοικθμα 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των ΑΕΛ 

mailto:dzag.mour@gmail.com
http://www.mytilene-charity.com/
mailto:filamyt@otenet.gr
mailto:mouskoz@otenet.gr


130 

 

-Απόφοιτοι Ουκείων Ξοηάνθσ  

-Βακµόσ απολυτθρίου Ουκείου 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξοινωνικά κριτιρια (τζκνα πολυτζκνων-άτοµα µε ειδικζσ ανάγκεσ). 

 

Ξλθροδότθμα Υαναγιϊτθ Γαβριιλ       

 
Ξζντρο Υροςταςίασ του Υαιδιοφ Θρακλείου Ξριτθσ  

(πρϊθν Ξζντρο Υαιδικισ Πζριμνασ Κθλζων Θρακλείου Ξριτθσ) 

 

Ρθρζωσ 3, 713 07 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2810 226339   fax: +30 2810 300594  

e-mail: kpmth@otenet.gr  Υλθρ: κα Π. Ξαραπιδάκθ       

                                   

Σικονομικό βοικθμα ςε άπορεσ μακιτριεσ του Ξζντρου  

Υροςταςίασ του Υαιδιοφ Θρακλείου Ξριτθσ (πρϊθν Ξζντρου  

Υαιδικισ Πζριμνασ Κθλζων Θρακλείου Ξριτθσ)  

-Τλεσ οι βακμίδεσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ 

-καταβολι διδάκτρων για εξωςχολικι διδαςκαλία. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα «Ξλθροδότθμα Λωάννου Ξ. Γαλανόπουλου» 

 
Φιλοποίμενοσ 14 (3οσ όροφοσ), 262 21 Υάτρα 
Ψθλ: +30 2610 276210  +30 2610 276209  

fax: +30 2610 272320                                                          

Υλθρ: κ. Δθμ. Ξανελλισ-Υρόεδροσ του Δ.Χ. του Λδρφματοσ   

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Αριςτοφχοι, απόφοιτοι ∆θµοςίων Ουκείων Υατρϊν  

γεννθμζνοι μόνο ςτθν πόλθ τθσ Υάτρασ 

-Θλικία όχι μεγαλφτερθ των 19 ετϊν.                                                                                                     
Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό.  

 

Γερολυμάτειο Ξλθροδότθμα                          

Ξλθροδότθμα Λωάννου Γερολυμάτου 

 
Ξαρδακάτα, Ψ.Κ. 12  281 00 Αργοςτόλι Ξεφαλλθνίασ 

Υλθρ: κ. Υαν. Ξωνςταντάτοσ - Υρόεδροσ  

Ψθλ: +30 26710  22740 (πρωινζσ ϊρεσ)  

Ψθλ. & Fax: +30 26710 85453 (απόγευμα, 17-20) 

 

1) Σικονομικό βοικθμα ςε μακθτζσ Γυμναςίου και Ουκείου 

2) Σικονομικι ενίςχυςθ ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  
ςτο εςωτερικό. 

-Σι υποψιφιοι να είναι µόνιµοι κάτοικοι Ξαρδακάτων ι να κατάγονται 
 από τα Ξαρδακάτα και ο ζνασ τουλάχιςτον από τουσ γονείσ να είναι 
εγγεγραµµζνοσ ςτο δθµοτολόγιο ∆θμοτικοφ ∆ιαμερίςματοσ Κθναίασ –
Ξαρδακάτων του ∆ιµου Αργοςτολίου.  

-Χε περίπτωςθ µθ κάλυψθσ των κζςεων, επιλζγονται υποψιφιοι µόνιµοι 
κάτοικοι (όχι από μεταδθμότευςθ) των χωριϊν που υπάγονται  ςτθν πρϊθν 
κοινότθτα Κθναίασ: Φίηα, Ξοντογουράτα, Υετρικάτα 

mailto:kpmth@otenet.gr
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Ξλθροδότθμα «Aκnvάσ Γκιηιϊτθ» 

 
Διμοσ Ψςοτυλίου 

Λςτορικό Σικοτροφείο Γυμνάςιο, 500 02 Ψςοτφλι Ξοηάνθσ  

Ψθλ: +30 24680 31626   fax: +30 24680 31921 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθν Ξοινότθτα Ξριµινίου τθσ Επαρχίασ  

Βοΐου Ξοηάνθσ 

-Σικονοµικι αδυναµία. 

 

Ξλθροδότθμα Znvoβίασ Α. Δθμάδθ 
 

Χριςτιανικι Φοιτθτικι Ζνωςθ 

Ξαρφτςθ 14, 105 61 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3237154 fax: +30 210 3247092 

 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Πζλθ τθσ  Χριςτιανικισ Φοιτθτικισ Ζνωςθσ 
-Απολυτιριο ςχολείου 

-Ακαδθµαϊκι επίδοςθ (αναλυτικι βακµολογία τθσ Χχολισ) 

-Αντίγραφο πτυχίου (για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

-Σικονοµικι κατάςταςθ του υποψθφίου 

-Σ υποψιφιοσ δεν πρζπει να λαµβάνει υποτροφία από  

άλλθ πθγι 

∆ζκα (10) µινεσ. 

                                             

Ξλθροδότθμα Eυκαλίασ Ξ. Δικαιοφφλακασ-Ηωγραφίδου 

 
Διμοσ Χερβίων – Βελβεντοφ, Χζρβια, 505 00 Χζρβια Ξοηάνθσ    

Ψθλ: +30 24643 50100    fax: +30 24640 22355                                           

e-mail: klirzografidou@dservion.gr   Υλθρ: κ Γ. Δαλαγιϊργοσ 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Αριςτοφχοι, απόφοιτοι  Ουκείου 

-Ξαταγωγι από τθν πρϊθν Ξοινότθτα Ψριγωνικοφ του ∆ιµου  

Χερβίων-Βελβεντοφ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ των υποψθφίων. 

 ∆ιάρκεια: μζχρι τθ λιξθ των κανονικϊν ςπουδϊν.  

 

Ξλθροδότθμα Δράκου Αποςτόλου            
 

Διμοσ Υορταριάσ, 370 11 Υορταριά Παγνθςίασ 

Ψθλ: +30 24283 50100-1  

http://www.volos-city.gr     

e-mail: dimosportarias@0856.syzefxis.com.gr         

Υλθρ: κα Αργ. Ξαροφτςου     
 

Ωποτροφίεσ ςε αριςτεφςαντεσ μακθτζσ του  

Διμου Υορταριάσ για ανϊτερεσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα.                                                                                                     

 

mailto:klirzografidou@dservion.gr
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Ξλθροδότθμα Κεοδϊρου Ηαλάχα 

 
Λερά Πθτρόπολισ άνκθσ και Υερικεωρίου                                

Υλατεία Πθτροπόλεωσ 67 100 άνκθ  

Ψθλ: +30 25410 28305      fax: +30 25410 25581  

http://www.imxanthis.gr   e-mail: ieramxp@otenet.gr     

Υλθρ: Χεβαςμιϊτατοσ Πθτροπολίτθσ άνκθσ και Υερικεωρίου 
 κ. Υαντελειμων - Υρόεδροσ του Ξλθροδοτιματοσ 

   

Ετιςια βοθκιματα-βραβεία ςτουσ δφο (2) πρϊτουσ τελειόφοιτουσ  
αριςτοφχουσ μακθτζσ των Ουκείων τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ άνκθσ 
ανεξαρτιτωσ κρθςκεφματοσ, με ζγγραφθ ενθμζρωςθ και βεβαίωςθ  

από τουσ διευκυντζσ των ςχολείων. 
 

Ξλθροδότθμα Χριςτοδοφλου Ευκυμίου  

(Μδρυμα Ξλθροδοτιματοσ Χριςτοδοφλου Ευκυμίου) 
 

Γαμβζτα 4 (5οσ όροφοσ), 106 78 Ακινα 

Ψθλ. &  Fax: +30 210 3300838 
http://www.klirxe.com 

e-mail: klirxefthimiou@yahoo.gr    

  

α). Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων ςε όλα τα Ψμιματα 

β). Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ  του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων, επιλεκτικά,  
για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ψμιματα των Χχολϊν του Υανεπιςτθμίου 
Λωαννίνων. 

-Ξαταγωγι από τθν πόλθ ι τον Ροµό Λωαννίνων. 

Διάρκεια:  

-για προπτυχιακζσ ςπουδζσ: μζχρι τθ λιξθ των ςπουδϊν 

-για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ:  δφο (2) ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Ελευκεράκθ  
 

Διμοσ Αρχάνων-Αςτερουςίων, Δθμοτικι Ενότθτα Αρχάνων,  

701 00  Θράκλειο Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 2810 752960  +30 281340 4032  

fax: +30 2810 752956  Υλθρ: κ. Γεϊργ. Ξαλογιαννάκθσ 
 

Ωποτροφίεσ για  όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν 

-Επιµελείσ φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τισ Αρχάνεσ Θρακλείου Ξριτθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Ηθλανάκθ  

 
Γενικό Οφκειο Ξαλλιμαςιάσ Χίου  821 00 Χίοσ  

Ψθλ: +30 22710 51272   fax: +30 22710 52235  

Υλθρ: ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Γενικοφ Ουκείου 

 

Ωποτροφίεσ ςε αριςτοφχουσ μακθτζσ του Γενικοφ  

Ουκείου Ξαλλιμαςιάσ 

Ξλάδοι ςπουδϊν: όλοι 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό. 

http://www.imxanthis.gr/
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Ξλθροδότθμα Λωαννίδθ Ξωνςταντίνου 
 

Διμοσ Λωαννιτϊν, Αβζρωφ 6  452 21 Λωάννινα 

Ψθλ: +30 2651001016-17  fax: +30 2651001040  

http://www.ioannina.gr  Υλθρ: κ. Γ. Οαδιάσ 

 

Επίδομα-βοικθμα ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ ι άλλων ιςότιμων Χχολϊν 

για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

-Αριςτοφχοι μακθτζσ ι μακιτριεσ των Ουκείων Λωαννίνων. 

 

Ξλθροδότθμα Ξαλογερά Φωκίωνα 
 

Οζςχθ Ανδρίων, 845 00 Άνδροσ  

Ψθλ: +30 22820 22470  

Υλθρ: κ. Π. Ψυχάλθσ 

 

Δφο (2) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

ςε Υανεπιςτθµιακζσ ι Υολυτεχνικζσ Χχολζσ,  

Γεωπονικισ, Πθχανικισ, Πθχανολογίασ,  

Χθµείασ ι ςε Ανϊτερεσ Χχολζσ Ραυτικϊν. 
-Γραπτόσ διαγωνιςμόσ  

-Αποφοίτοι Ουκείου 

-Ανδριϊτεσ ςτθν καταγωγι και μόνιμοι κάτοικοι Άνδρου 

-Σικονομικι αδυναμία.  

 

Ξλθροδότθμα Ξαμίνθ Δθμθτρίου                                                 
 

 Διμοσ Χίου, Ψμιμα Υεριουςίασ         

Ψθλ: +30 2271351719  +30 2271351735  

fax: +30 2271351731 Υλθρ: κα Ελ. Ξοκολάκθ   

 

Ωποτροφίεσ για ανϊτερεσ ςπουδζσ οποιουδιποτε κλάδου 

-Άποροι και αριςτοφχοι αποφοίτοι του Ουκείου Βροντάδου 

-Ρα ζχουν γεννθκεί, να κατοικοφν και να είναι εγεγγραμμζνοι  ςτον Διμο 
Βροντάδου Χίου                                                           

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Ξαςιμάτειο Ξλθροδότθμα 
 

Ξρθτικι Εςτία Ρ.Υ.Λ.Δ  

Χτράβωνοσ 12  116 34 Υαγκράτι - Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7213321 fax: +30210 7239149 

e-mail: info@kritikiestia.gr  
  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ Χχολισ,  

 τθσ Σδοντιατρικισ Χχολισ και των ΨΕΦΑΑ Ακινασ 

-Χυγγζνεια µε τον διακζτθ Χεβ. Ξαςιµάτθ 

-Ξαταγωγι ι µόνιµθ κατοικία ςτθ Ρεφσ Αµάρι ι ςε άλλθ Ξοινότθτα του Ροµοφ 
Φεκφµνου Ξριτθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Παρίασ Χτυλιανοφ Ξαςιμάτθ 
 

http://www.ioannina.gr/
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Ουκοφργου 9, 105 51 Ακινα  

Ψθλ. &  Fax: +30 210 3249007  

Υλθρ: κ. Ξ. Ππαλτάσ 

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (Ευρϊπθ και κατά προτίμθςθ Αγγλία) για 
πτυχιοφχουσ ΑΕΛ και ΨΕΛ: 

1).  τθσ Γεωπονικισ Χχολισ και των ειδικϊν κλάδων τθσ 

2).  των Ξαλϊν Ψεχνϊν (αποκλειςτικά Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ και Πουςικισ). 

  

Ξαςςαβζτειο Ξλθροδότθμα και Σικοκυρικό Χχολείο Ηαγοράσ 
 

Διμοσ Ηαγοράσ, 370 01 Ηαγορά Παγνθςίασ     

Ψθλ: +30 24260 22520  +30 24260 22305  +30 24260 23560  
fax: +30 24260 23128 

http://www.zagora.gr  e-mail: dzagora@otenet.gr  / info@zagara.gr  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για πρωτοετείσ φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

Σι υπότροφοι πρζπει: 

-να ζχουν γεννθκεί ςτθ Ηαγορά, θ  οικογζνειά τουσ να είναι 

µονίµωσ εγκατεςτθµζνθ ςτθ Ηαγορά προ τθσ γζννθςισ τουσ 

-να είναι άποροι, υγιείσ, µε θκικζσ αρχζσ 

-να µθν είναι υπότροφοι  άλλου κλθροδοτιµατοσ. 

 

Ξλθροδότθμα Χτυλιανοφ Ρικ. Ξαυκάλα 
 

Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Πθνά  

Δθμοτικι Ξοινότθτα Κυμιανϊν 

Διμοσ Χίου, 821 00 Χίοσ  

Ψθλ: +30 22713 51408  fax: +30 22710 32778 

e-mail: d.agmina@kep.gov.gr  

  

Ωποτροφίεσ ςε μακθτζσ καταγόμενουσ από τα Κυμιανά Χίου  

για ςπουδζσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ ςτθν Ελλάδα.  

 

Ξλθροδότθμα Ανδρζα Koηϊνθ  

 
Πεςολογγίου 40, 303 00 Ραφπακτοσ Αιτωλοακαρνανίασ 

Ψθλ: +30 26340 27062  fax: +30 26340 25932   

Υλθρ: κα Λ. Ψςζλιου 

 

Σικονομικό βοικθμα 
-ςε ζνα (1) ι δφο (2) μακθτζσ, από τθν επαρχία Ραυπακτίασ που φοιτοφν  
ςτο Γυμνάςιο τθσ Ραυπάκτου από τθν πρϊτθ ωσ τθν τελευταία τάξθ,  
εφ’ όςον εξακολουκοφν να πλθροφν τισ προυποκζςεισ.  

-Θ επιλογι των μακθτϊν γίνεται με βάςθ πράξθ ςυνζλευςθσ   
των κακθγθτϊν του Γυμναςίου Ραυπάκτου 

-Άποροι, θκικοί και επιμελείσ νζοι 

-Ξαταγωγι από τθν επαρχία Ραυπακτίασ. 

 

Ξλθροδότθμα Koλυδάκθ Γεωργίου 

 
Διμοσ Λεράπετρασ  

Υλ. Ξανουπάκθ 722 00 Λεράπετρα Οαςικίου Ξριτθσ 

http://www.zagora.gr/
mailto:dzagora@otenet.gr
mailto:info@zagara.gr
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Ψθλ: +30 28420 90012 e-mail: Kyrva@ier.forthnet.gr  

Υλθρ: κα Α. Παριδάκθ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ  

τθσ Λατρικισ Χχολισ 

-Άποροι αριςτοφχοι απόφοιτοι του Ουκείου Λεράπετρασ 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Ξλθροδότθμα Ξοτηαμάνθ Βαςιλικισ 
 

Διμοσ Υυλαίασ Κεςςαλονίκθσ  

555 35 Υυλαία Κεςςαλονίκθσ   

Ψθλ: +30 2310 380600  +30 2310 380659  

fax: +30 2310 380663  

Υλθρ: κα Υαλαιολόγου (1οσ όροφοσ) 
  

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι 

-Άποροι δθµότεσ του Διµου Υυλαίασ 

-Βακµόσ απολυτθρίου, τουλάχιςτον, “Οίαν Ξαλϊσ” 

Ζνα (1) ζτοσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ µζχρι το τζλοσ  

των ςπουδϊν.  

  

Ξλθροδότθμα Παρίασ Ξουλοφρα      
 

Ψοπικι Ξοινότθτα Επιςκοπισ, Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ 

Διμοσ Χερςονιςου Θρακλείου Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2813 400701  fax: +30 2810 771258 

http://www.dimoshersonisos.gr                                                                                                                       

Υλθρ: κα Ειρ. Ροικοκυράκθ  

 

Βραβεία ςε άριςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου ι  

Ουκείου Επιςκοπισ. 

 

Ξλθροδότθμα Γαλάτειασ Ελιςάβετ Ξρικοποφλου 
 

Διμοσ Δοξάτου – Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ  

και Κράκθσ 660 31 Ξαλαμπάκι Δράμασ  

Ψθλ: +30 25213 52400 fax: +30 25213 52409   
e-mail: dimos@doxato.gr 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ 

α). για φοιτθτζσ ΑΕΛ (δφο –2- υποτροφίεσ: άρρεν και κιλυ)  

β). γοα φοιτθτι του Ψµιµατοσ Επιςτιµθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςµοφ 
(ΨΕΦΑΑ) - (µία –1- υποτροφία) 

α).  Αριςτοφχοι, απόφοιτοι Ουκείου, κάτοικοι Ξαλαμπακίου Δράμασ 

β).  Ξάτοικοσ Ξαλαµπακίου Δράμασ 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Ξυπαριςςοποφλειο Ξλθροδότθμα 

 
Διμου Υφδνασ-Ξολινδροφ                                                                                                                      
Ξ. Ξαραμανλι 38, 603 00 Αιγίνιο Ξολινδρόσ Υιερίασ                                                                                                       

mailto:Kyrva@ier.forthnet.gr
http://www.dimoshersonisos.gr/
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Ψθλ: +30 23533 50215  +30 23533 50211 

fax: +30 23533 50250  

e-mail: koaleka@hotmail.com Υλθρ: κα Αλ. Ξόρακα   

 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ  ΑΕΛ 

-Σι υποψιφιοι να είναι εγγεγραµµζνοι οι ίδιοι ι οι γονείσ τουσ ςτα µθτρϊα 
αρρζνων ι δθµοτολόγια του ∆θµοτικοφ ∆ιαµερίςµατοσ Ξολινδροφ του ∆ιµου 
Ξολινδροφ 
-Ικοσ, αρετι, φιλοµάκεια και διαγωγι “Ξοςµιωτάτθ”. 

  

Ξλθροδότθμα Ξωλζτθ Γεωργίου 
 

Διμοσ Ηαγοράσ, 370 01 Ηαγορά Παγνθςίασ   

Ψθλ. &  Fax: +30 24260 22129 

Ψθλ: +30 24260 23622 

e-mail: naivaliotou@yahoo.gr Υλθρ: κα Ρ. Αϊβαλιϊτου 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό με διαγωνιςμό 

Σι υποψιφιοι πρζπει:  

-να είναι κάτοικοι Ηαγοράσ 

-να προζρχονται από τισ οικονομικά αςκενζςτερεσ οικογζνειεσ του ∆ιµου 
Ηαγοράσ και να διακρίνονται  

για τθν επίδοςι τουσ ςτισ ςπουδζσ τουσ 

-να είναι απόφοιτοι Ουκείου 

-να ζχουν διαγωγι “Ξοςµιωτάτθ” και βακμό απολυτθρίου Ουκείου τουλάχιςτον 
«Οίαν Ξαλϊσ»  

-να µθ λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι ι  
να µθν ζχουν χάςει το δικαίωµα υποτροφίασ που είχαν. 

Διάρκεια: κανονικι διάρκεια των ςπουδϊν. 

 

Ξλθροδότθμα Οαηαρίδθ Βλαδίμθρου 

 
Αγακοεργά Ξαταςτιματα Λωαννίνων 
Υ. Λωακείμ Γ-10  452 21 Λωάννινα 

Ψθλ: +30 26510 26279  fax: +30 26510 34500  

e-mail: klirodot@hol.gr  

Υλθρ: κα Β. Ρτάρα, κ. Ευ. Ππίςτασ 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ όλων  

 των Υανεπιςτθµίων τθσ χϊρασ 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Λωαννίνων. 

Διάρκεια ίςθ με τθν διάρκεια των κανονικϊν ςπουδϊν. 

  

Ξλθροδότθμα Χπφρου Οαντηουράκθ     
                   

Ψοπικι Ξοινότθτα Ξλιματοσ, Διμοσ Φαιςτοφ  

702 00 Ψυμπάκι Θρακλείου Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 2892340426  fax: +30 28920 51884 

Υλθρ: κα Ελευκ. Πακριδάκθ 

 

-Οικονομικό βοικθμα ςε οικονομικά αδφναμουσ μακθτζσ,  

ςπουδαςτζσ, φοιτθτζσ και επιςτιμονεσ όλων των βακμίδων 

-Ξαταγωγι από τθν Ψοπικι Ξοινότθτα Ξλιματοσ.     

mailto:koaleka@hotmail.com
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Ξλθροδότθμα Λωάννου Οεκιωτάκθ               
         

Γενικό Οφκειο Χθτείασ 723 00 Χθτεία Οαςικίου Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28430 22277  fax: +30 28430 22305  

Υλθρ: ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Γενικοφ Ουκείου Χθτείασ          

 

Οικονομικι ενίςχυςθ ςε μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ του Γυμναςίου Χθτείασ. 

 

Ξλθροδότθμα Λωάννθ Χ. Οογοκζτθ     

 
840 04 Ξίμωλοσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22870 51784 fax: +30 22870 51784 

Υλθρ: κα Φ. Οογοκζτθ                                               

 

Ωποτροφίεσ για  όλουσ τουσ κλάδουσ  ςπουδϊν                                      

-ςε οικονομικά αδφναμουσ αριςτεφςαντεσ μακθτζσ - μακιτριεσ ι φοιτθτζσ - 
φοιτιτριεσ τθσ Ξιμϊλου, κατά περίπτωςθ.  

  

Ξλθροδότθμα Οφχνου Γεράςιμου 
 

Ζνωςθ Χυντακτϊν Θμεριςιων Εφθμερίδων Ακθνϊν (Ε.Χ.Θ.Ε.Α) 

Ακαδθμίασ 20, 106 71 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3675400  fax: +30 210 3632608 

http://www.esiea.gr  e-mail: info@esiea.gr      

Υλθρ: Γραμματεία, κα Αριάδνθ Ηάχου Ψθλ: +30 210 3675558   

 

-Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε ΑΕΛ ι  ιςότιµθ 
αναγνωριςµζνθ ∆θµοςιογραφικι Χχολι για δθμοςιογράφουσ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα 

-αποδοχι τθσ Χχολισ ςτθν οποία πρόκειται να φοιτιςουν 

-άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου κα φοιτιςουν 

-Πζλοσ τθσ Ε.Χ.Θ.Ε.Α. ι τρία (3)  ζτθ αςφάλιςθσ ςτο ΨΧΥΕΑΚ (ΕΨΑΥ-ΠΠΕ) 

-ςυνεχισ επαγγελµατικι δθµοςιογραφικι απαςχόλθςθ, τουλάχιςτον, 
 τριϊν (3) ετϊν, ςε θµεριςιεσ εφθµερίδεσ ι ςε µζςα µαηικισ ενθµζρωςθσ 

-να µθν ζχουν λάβει υποτροφία από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Ξλθροδότθμα Παργϊνθ Πιχαιλ 
 

Δθμοτικό Διαμζριςμα Ψαξιαρχϊν Διμου Οζςβου 

Ξαγιάννι,  811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ. & Fax: +30 22510  61418  

Υλθρ: πατιρ κ. Ακίνδυνοσ Παυρουδισ 

  

Ωποτροφίεσ ςε άπορουσ ςπουδαςτζσ: 

-Κεολογικϊν Χχολϊν Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ, 
ελλείψει  αυτϊν, ςε οποιονδιποτε τόπο ςπουδϊν 

Ξλάδοσ ςπουδϊν: Κεολογία  

-ελλείψει  αυτοφ,  ςε οποιονδιποτε άλλο κλάδο ςπουδϊν 

-Ρα ζχουν γεννθκεί ςτθν πόλθ τθσ Πυτιλινθσ ι ςε ζνα από τα τοπικά 
Διαμερίςματα Ψαξιαρχϊν, Βαρειάσ, Αγίασ Παρίνασ και Υλθγωνίου,  

http://www.esiea.gr/
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άλλωσ, ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ νιςου Οζςβου. 

 

Ξλθροδότθμα Λωάννου Πανδαλίδθ 
 

Διμοσ Διδυμοτείχου  

(Σργανιςμόσ Θλεκτροφωτιςμοφ και Αλευρομφλου) 

Βας. Γεωργίου 1,  683 00 Διδυμότειχο Ζβρου  

Ψθλ: +30 25533 50619  +30 25533 50602   

 fax: +30 25530 24424 

e-mail: mayor@didymoteicho.gr  

Υλθρ: κ. Ξ. Γκουντινοφδθσ 

  

-Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-Με διαγωνιςμό 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο ∆ιδυµοτείχου 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν 

-Χπουδζσ ςτθν Ελλάδα. 

  

Παριδάκειο Ξλθροδότθμα 

 
Ξρθτικι Εςτία Ρ.Υ.Λ.Δ 

Χτράβωνοσ 12, 116 34 Υαγκράτι - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7213321  

fax: +30 210 7239149 
e-mail: info@kritikiestia.gr   

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των Ελλθνικϊν Πανεπιςτθµίων 

-Ξαταγωγι κατά ςειρά προτίµθςθσ από τα χωριά Πζςα και Ζξω Πουλιανά 
Χθτείασ, από τθν επαρχία Χθτείασ, τον Ροµό Οαςικίου,τθν ευρφτερθ Ξριτθ. 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν «Υζτρου Παρκίδθ» 
 

Α. Ξαροφηου 9, 331 00 Άμφιςςα Φωκίδασ  

Ψθλ. &  Fax: +30 22650 28459  

e-mail: klirodo1@otenet.gr    

Υλθρ: Γραμματεία  

 

Σκτϊ ζωσ δεκατζςςερεισ (8-14) υποτροφίεσ ςε μακθτζσ του Γυμναςίου Άμφιςςασ 
(Α’ κφκλοσ ςπουδϊν). 

-Ζξι ζωσ οκτϊ (6-8) υποτροφίεσ ςε μακθτζσ των Ουκείων Άμφιςςασ Β’ κφκλοσ 
ςπουδϊν) 

Δφο  ζωσ ζξι (2-6) υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

(Γ’ κφκλοσ ςπουδϊν). 

-Σ αρικμόσ των υποτρόφων κακορίηεται ανάλογα με τα ζςοδα του Λδρφματοσ 
και οι υπότροφοι κάκε κφκλου ςπουδϊν προζρχονται  από τον προθγοφμενο 

-Δθμότεσ τθσ Δθμοτικισ Ξοινότθτασ Άμφιςςασ και των τοπικϊν Ξοινοτιτων 
Χερνικακίου, Αγίασ Ευκυμίασ, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Ξωνςταντίνου, Υροςθλίου, 
Βίνιανθσ και Ελαιϊνοσ του Διμου Δελφϊν. 

-Απόφοιτοι των Δθμοτικϊν Χχολείων τθσ Δθμοτικισ Ξοινότθτασ Άμφιςςασ και 
των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων Χερνικακίου, Αγίασ Ευκυμίασ, Αγίου Γεωργίου, Αγίου 
Ξωνςταντίνου, Υροςθλίου, Βίνιανθσ και Ελαιϊνοσ 

-Για τισ υποτροφίεσ Γυμναςίου και Ουκείου διενεργοφνται διαγωνιςμοί. 

mailto:mayor@didymoteicho.gr
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-Για τισ υποτροφίεσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν θ επιλογι γίνεται βάςει του βακμοφ 
πρόςβαςθσ των Υανελλθνίων εξετάςεων. 

Ωποτροφίεσ Γυμναςίου:  τρία (3) ζτθ. 

Ωποτροφίεσ Ουκείου:  τρία (3) ζτθ. 

Ωποτροφίεσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν: κανονικι διάρκεια φοίτθςθσ. 

 

Μδρυμα «Ξλθροδότθμα Πατκαιάκθ Λωάννου» 

 
Ψοπικι Ξοινότθτα Βραχαςίου, Διμου Αγίου Ρικολάου Οαςικίου Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28410  32513-514  fax: +30 28410 32503 

e-mail: kvr@in.gr  Υλθρ: κ. Γ. Φκενάκθσ 

  

Σικονομικι ενίςχυςθ ςε αριςτοφχουσ μακθτζσ  

του Δθμοτικοφ Χχολείου  Ξοινότθτασ Βραχαςίου 

-καταγωγι από τθν Ξοινότθτα Βραχαςίου.          

 

Ξλθροδότθμα «Ηωι Πατςϊνθ»                                     

 
Λερόσ Ραόσ Αγίασ Ψριάδοσ, Αγίασ Ψριάδοσ 22 

546 40 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ. &  Fax: +30 2310 858475      

Υλθρ: πατιρ κ. Υαφλοσ Υαπακωνςταντίνου                                                  

 

Εφάπαξ οικονομικό βοικθμα  για ςπουδζσ ςε όλεσ  

τισ Ανϊτατεσ Χχολζσ                                                                                           
-Αριςτοφχοι απόφοιτοι Ουκείου διαμζνοντεσ ςτθν Ενορία Αγίασ Ψριάδοσ 
Κεςςαλονίκθσ που ειςιχκθςαν ςε ΑΕΛ.  

-Σικονομικι αδυναμία 

-Σρφανοί τουλάχιςτον από ζναν γονζα ι τζκνο διαηευγμζνων γονζων 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό.  

Ξλθροδότθμα Πελά Λακϊβου 

 
Διμοσ Λεράπετρασ - Υλ. Ξανουπάκθ  

722 00 Λεράπετρα Οαςικίου Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 28423 40300  fax: +30 28420 23999 

e-mail: Kyrva@ierapetra.gr  Υλθρ: κα Π. Υαπαδάκθ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Άποροι νζοι 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο Λεράπετρασ 

-Αριςτοφχοι νζοι 

Ζνα (1) ζτοσ.      

        

Ξλθροδότθμα Χριςτου και Παρίασ Πζλθ 
 

821 00 Ξαρδάμυλα Χίου 

Ψθλ: +30 210 4510540  fax: +30 210 4510654 

Υλθρ: κα Π. Φράγκου, Αλκιβιάδου 186, 185 36 Υειραιάσ 

e-mail: fragkou.maria@yahoo.gr  

  

Χοριγθςθ μιασ (1) υποτροφίασ ετθςίωσ ςε οικονομικά αδφναμουσ ςπουδαςτζσ 
που ζχουν φοιτιςει και αποφοιτιςει από το Οφκειο Ξαρδαμφλων Χίου 

Ψόποσ ςπουδϊν: ΑΕΛ Ελλάδασ & μεταπτυχιακά Ελλάδασ και εξωτερικοφ. 

mailto:kvr@in.gr
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 -Σικονοµικά αςκενείσ φοιτθτζσ 

-Απόφοιτοι του Ουκείου Ξαρδαµφλων. 

 

Ξλθροδότθμα «Διονυςίου Πιγκι»  

 
Ψςακαςιάνου 4, 291 00 Ηάκυνκοσ 

Ψθλ. &  Fax: +30 26950 23163   

e-mail: klipar@otenet.gr     

Υλθρ: κ. Χπ. ζνοσ 

Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

-Ρζοι, ορφανοί  

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο Ηακφνκου.  

 

Ξλθροδότθμα  Ρ. ι Ε. Πικρουλάκθ 
 

Ψυχιατρικό Ροςοκομείο Αττικισ "ΔΦΣΠΣΞΑΝΨΕΛΣ" Ρ.Υ.Δ.Δ.  

Λερά Σδόσ 343, 124 61 Χαϊδάρι Αττικισ 

Ψθλ:  +30 213 2046105  +30 213 2046112  

 fax: +30 213 2046261 
http://www.dromokaiteio.gr    

e-mail: malutak@0323syzefxis.gov.gr    

Υλθρ: κα Αντ. Ππογιοποφλου 

 

Δφο (2) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ  
του 5ου ζτουσ (9ου - 10ου εξαµινου) των Λατρικϊν Χχολϊν των Υανεπιςτθµίων 
Ακθνϊν, Ξριτθσ, Κράκθσ και Λωαννίνων ι του 3ου ζτουσ (5ου - 6ου εξαµινου) 
τθσ Ροςθλευτικισ Χχολισ του Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Σικονοµικι αδυναμία του υποψθφίου 

-Βακµολογία όλων των προθγοφµενων ετϊν ςπουδϊν 

-Υιςτοποιθτικό Διµου ι Ξοινότθτασ ότι θ µόνιµθ διαµονι τθσ οικογζνειασ  
του υποψθφίου δεν είναι ςτθν περιοχι  
των Υανεπιςτθµίων όπου φοιτοφν οι υποψιφιοι 

-Διετισ διάρκεια. 

 

Ξλθροδότθμα Αλ. Πινωτι (εισ μνιμθ Ξ. Υαξινοφ) 

 
Πορφωτικό Μδρυμα τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ 

Κουκυδίδου 13  105 58 Υλάκα - Ακινα  
Ψθλ: +30 210 3221335 +30 210 3234267 +30 210 3227073  

fax: +30 210 3234267  

http://www.miet.gr   e-mail: miet2@otenet.gr   

 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό 

 και ςτο εξωτερικό ςτθ Δραµατικι Ψζχνθ ι άλλθ ςυναφι µε αυτιν Ψζχνθ, 
ςε ειδικότθτεσ που προάγουν τθν Κεατρικι Ψζχνθ εν γζνει  

α).  Χπουδζσ ςτο εςωτερικό: φοιτθτζσ ι πτυχιοφχοι  αναγνωριςµζνθσ Δραµατικισ 
Χχολισ, οι οποίοι φοιτοφν παράλλθλα ςε Ψµιµα Κεατρικϊν Χπουδϊν Ελλθνικοφ 
Υανεπιςτθµίου, ςε προπτυχιακό ι µεταπτυχιακό επίπεδο 

β).  Χπουδζσ ςτο εξωτερικό: απόφοιτοι ι τελειόφοιτοι αναγνωριςμζνθσ 
Δραματικισ Χχολισ, Ανωτάτθσ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν ι αναγνωριςμζνθσ Χχολισ 
ελευκζρων ςπουδϊν που φοιτοφν ι ζχουν γίνει δεκτοί ςε Χχολι του εξωτερικοφ 
για μετεκπαίδευςθ ςε μία από τισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ του κεάτρου πλθν τθσ 

mailto:klipar@otenet.gr
http://www.dromokaiteio.gr/
mailto:malutak@0323syzefxis.gov.gr
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υποκριτικισ: ςκθνοκζτθσ, χορογράφοσ, κινθςιολόγοσ, ςκθνογράφοσ, 
ενδυματολόγοσ, διευκυντισ ςκθνισ, φωτιςτισ, µθχανικόσ ςκθνισ, περουκιζρθσ, 
τεχνικόσ και επιµελθτισ ιχου, φροντιςτισ κ.α. 

-Υτυχίο τθσ Χχολισ ι Βεβαίωςθ ςπουδϊν τθσ Χχολισ ςτθν οποία φοιτοφν 

-Υτυχίο βαςικϊν γνϊςεων ξζνθσ γλϊςςασ για τισ υποτροφίεσ του εξωτερικοφ 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ  από τθν επιλεγµζνθ Χχολι του εξωτερικοφ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα ι Ελλθνικι καταγωγι 
-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ακαδθμαϊκό ζτοσ.  

 

Ξλθροδότθμα Πιςυρλι Ελπίδασ          
 

1ο Γυμνάςιο Κεςςαλονίκθσ, Βας. Τλγασ 3-5, 546 40 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 830339  fax: +30 2310 830334  

                                                                                                                     

Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μακθτζσ και μακιτριεσ 

 του 1ου Γυμναςίου Κεςςαλονίκθσ  

-Υρωτεφςαντεσ 

-Άριςτοι μακθτζσ-μακιτριεσ                                               

-φοίτθςθ ςτο 1ο Γυμνάςιο Κεςςαλονίκθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Πιχαλζλθ Υαναγιϊτθ 

 
Διμοσ Υλωμαρίου, 812 00 Υλωμάρι Οζςβου   

Ψθλ: +30 22520 32712  fax: +30 22520 32814 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό (μία –1- υποτροφία) 

-αριςτεφςασ απόφοιτοσ των Ουκείων του ∆ιµου Υλωµαρίου. 

 

Ξλθροδότθμα Πουμτηι Αριςτομζνθ 

 
Δθμοτικό Χχολείο Ξαλλονισ, 811 07 Ξαλλονι Οζςβου 

Ψθλ: +30 22530 22283  +30 22530 24120  

fax: +30 22530 24120 

  

Ωποτροφία ςε άπορο μακθτι για ςπουδζσ ςε οποιονδιποτε  

κλάδο και τόπο ςπουδϊν 

-Ξαταγωγι από τον ∆ιµο Ξαλλονισ Οζςβου.  

  

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Ρ. Πιχαλζτου 

 
Άγιοσ Ρικόλαοσ Βοϊϊν, Διμου Πονεμβαςιάσ 

230 53 Ρεάπολθ Οακωνίασ  

Ψθλ: +30 27343 60139  +30 27340 31582 

e-mail: aminopetrou@dimosvion.gr    

Υλθρ: κα Α. Πινϊπετρου - Γραμματζασ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ 

 

α).  Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  
β).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

Υροχποκζςεισ:  

α).  Άρρενεσ φοιτθτζσ 

-οι κοντινότεροι ςυγγενείσ του φιακζτθ (ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι 

mailto:aminopetrou@dimosvion.gr
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ίδιου βακµοφ ςυγγενείσ, προθγείται ο υποψιφιοσ µε τθν μεγαλφτερθ 
βακµολογία)  

-καταγωγι από τον Άγιο Ρικόλαο Βοϊϊν του Ροµοφ Οακωνίασ  

β).  Αν ο υπότροφοσ ςυνεχίςει για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, θ ∆ιαχειριςτικι 
Επιτροπι αποφαςίηει αν κα ςυνεχιςτεί θ υποτροφία, λαµβάνοντασ υπόψθ και 
άλλουσ παράγοντεσ. 

  

 
Ξλθροδότθμα Πουςτάκα Υζτρου 

 
Τρμοσ Ξορκίου, 845 00 Άνδροσ 

Ψθλ: +30 22820 61354  +30 22820 62219  

fax: +30 22820 61419  Υλθρ: κα Ξαραγιάννθ 

 

Σικονομικι βοικεια ωσ υποτροφία ι δάνειο ςε μακθτζσ ι ςπουδαςτζσ για τθν 
γενικότερθ εκπαιδευτικι τουσ κατάρτιςθ ι για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 
τουσ 

 -Ωποτροφίεσ ςε ακλθτζσ 

-ςτθν Ελλάδα ι ςτο  εξωτερικό 

-Ξαταγωγι από τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ πρϊθν Ξοινότθτασ Ξορκίου Άνδρου 
για όλουσ τουσ υποψιφιουσ 

-για τουσ ακλθτζσ επιπλζον: πολφ καλι επίδοςθ ςτθν ενόργανθ γυμναςτικι 

- προτιμοφνται νζοι που μποροφν να εξαςφαλίςουν πικανότθτεσ 
επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ ςτθν Άνδρο, ϊςτε να αποβεί χριςιμθ ςτον τόπο 
θ ειδικότθτα τουσ.   

  

Ξλθροδότθμα Χριςτίνθσ Ππαλαντίνου – Ρικολακάκθ 
 

Θρϊων Υολυτεχνείου 80,  731 32 Χανιά Ξριτθσ  
Ψθλ: +30 28210 52418  fax: +30 28210 52518 

e-mail: zoubas@otenet.gr  Υλθρ: κα Υαρ. Ξατοφφα 

 

Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ανϊτερεσ Χχολζσ      

-ςε κορίτςια άπορων και οικονομικά αδφναμων οικογενειϊν 

 από τθν επαρχία τθσ Ξιςςάµου Χανίων. 

-ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα. 

  

Ξλθροδότθμα Ππάρκα Ελευκερίασ 

 
Διμοσ Λωαννιτϊν, Αβζρωφ 6  452 21 Λωάννινα                   

Ψθλ: +30 2651001016-17  fax: +30 2651001040 

http://www.ioannina.gr  Υλθρ: κ. Γ. Οαδιάσ 

  

Πεταπτυχιακζσ ι µεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

-Αριςτοφχοι  πτυχιοφχοι Ελλθνικϊν Υανεπιςτθµίων 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα 

-Ξαταγωγι από τθν Ιπειρο 

Ζνα ζωσ δφο (1-2) ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Πωραΐτθ Δθμθτρίου και Οιλίκασ (Άνδροσ) 
 

Δόμπολθ 18  116 36 Υαγκράτι - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7514707  

mailto:zoubas@otenet.gr
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fax: +30 210 7014272  +30 210 7569290 

e-mail: athensoffice@moraitis-legacies.gr  

  

Ωποτροφίεσ ςε αριςτοφχουσ πτυχιοφχουσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ   

-Ξαταγωγι από τθν Άνδρο.  

 

Ξλθροδότθμα Πωραΐτθ Δθμθτρίου και Οιλίκασ (Χφροσ) 
 

Δόμπολθ 18, 116 36 Υαγκράτι - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7514707 

fax: +30 210 7014272  +30 210 7569290 

e-mail: athensoffice@moraitis-legacies.gr  

  

Ωποτροφίεσ ςε αριςτοφχουσ φοιτθτζσ από τθ Χφρο για προπτυχιακζσ και 
µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε όλεσ τισ επιςτιµεσ µε ενδεικτικι προτίµθςθ ςτθν 
Λςτορία, τθν Ψζχνθ, τθν Ραυτιλία και τα Σικονοµικά 

-Ξαταγωγι από τθ Χφρο. 

 

Ξλθροδότθμα Ξαίτθσ Ράςτου     

                                          
Εταιρεία Πακεδονικϊν Χπουδϊν, Εκνικισ Αμφνθσ 4 

546 21 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 271195   fax: +30 2310 271501 

http://www.ems.gr   e-mail: ems@ems.gr                                    

 

Ωποτροφζσ για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτθν Λςτορία και Ξοινωνιολογία.                                                                                                                   

-Ελλάδα και εξωτερικό.  

 

 
Ξλθροδότθμα Ρικολάου Ρικολζτου       

 
Διμοσ Αγ. Ευςτρατίου, 815 00 Άγιοσ Ευςτράτιοσ 

Ψθλ: +30 22540 93210   fax: +30 22540 93396 

http://www.agios-efstratios.gov.gr    

 e-mail: info@agios-efstratios.gov.gr     

Υλθρ: κα Αγνι Πακρι 

 

Ωποτροφία για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ζναν (1) απόφοιτο 

 του Ουκείου Αγίου Ευςτρατίου ανά πενταετία 

-Ξαταγωγι από τον Άγιο Ευςτράτιο                                                                                                               
Ψόποσ ςπουδϊν: ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό                                                                         
Ξλάδοι ςπουδϊν: όλοι. 

 

Ξλθροδότθμα Λωάννθ και  

Φωξάνθσ Υαπαγιαννοποφλου 

 
Διμοσ Ρίκαιασ, 415 00 Οάριςα  

Ψθλ: +30 2410 921250  +30 2410 921205  

fax: +30 2410 921868  e-mail: nikaia1@lar.forthnet.gr   

Υλθρ: κ. Δ. Ξοτςιόπουλοσ 
 

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα Ελλθνικά ΑΕΛ 

mailto:athensoffice@moraitis-legacies.gr
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για φοιτθτζσ και πτυχιοφχουσ τθσ Λατρικισ (εξαιροφνται τα Ψµιµατα 
Σδοντιατρικισ και Φαρµακευτικισ), τθσ Ροµικισ ι Φιλοςοφικισ Χχολισ  

-Δφο (2) υποτροφίεσ, μία για  άρρενα, μία κιλυ 

-Δυνατότθτα χοριγθςθσ τρίτθσ υποτροφίασ 

-Άριςτοι άποροι υποψιφιοι 

-Ξάτοικοι του ∆θµοτικοφ ∆ιαµερίςµατοσ Ρίκαιασ, εγγεγραµµζνοι ςτα 
∆θµοτολόγια του Διαµερίςµατοσ 

-Γενικόσ βακµόσ ςπουδϊν επτά (7,0) και άνω 
-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Πζχρι τθ λιξθ των ςπουδϊν τουσ (προπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

∆φο (2) ζτθ για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) 
ακόµθ ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Ηινωνα Λ. Υαπαναςταςίου 

 
Διμοσ Βελβεντοφ, 504 00 Βελβεντόσ Ξοηάνθσ 

Ψθλ: +30 24640 32202  fax: +30 24640 31547  

e-mail: velvento@otenet.gr  

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

 (ιδίωσ ςτουσ κλάδουσ Λατρικισ, Παιευτικισ και Γεωπονίασ) 

-Απόφοιτοι ςχολείου τθσ Ξοινότθτασ Βελβεντοφ του Ροµοφ Ξοηάνθσ. 

  

Ξλθροδότθμα Οουκά και Ελπινίκθσ Υαπαναςταςίου 

 
Σμοςπονδία Δυτικομακεδονικϊν Χωματείων Κεςςαλονίκθσ 

Βενιηζλου 30 (4οσ όροφοσ) 546 24 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 253856  +30 2310 274436  

fax: +30 2310 274436  e-mail: odsth@otenet.gr  

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό, Ευρϊπθ και Αµερικι, για πτυχιοφχουσ 
ιδίωσ ςτισ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιµεσ, τθν Υαιδεία, τθν Ωγεία, τθν οργάνωςθ των 
Σικονοµικϊν κ.λ.π. 

-Απόφοιτοι Ουκείων Ξαςτοριάσ, Ψςοτυλίου και Φλϊρινασ  

-Αριςτοφχοι πτυχιοφχοι,  βακµόσ «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 
 του Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ 

-Θλικία 23-25 ετϊν 

-Ψζκνα οικονομικά αδφναμων οικογενειϊν ι ορφανοί, κατά προτεραιότθτα, με 
ικοσ  

∆φο - τρία (2-3) ζτθ (οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκοµίηουν ανά εξάµθνο 
Βεβαίωςθ επίδοςθσ και κανονικισ παρακολοφκθςθσ των ςπουδϊν τουσ). 

 

Ξλθροδότθμα Δθμθτρίου Χ. Υαπαπζτρου 

 
Δθμαρχείο θρομζρου, Αςτακόσ Ρ. Αιτωλοακαρνανίασ  

Ψ.Ξ. 300 06 Αςτακόσ Αιτωλοακαρνανίασ   

Ψθλ: +30 26463 60500  fax: +30 26460 42531 

e-mail: dastakou@otenet.gr  

Υλθρ: κα Ευκ. Ξαραπάνου-Ξολοβοφ 

 

Ωποτροφία ςε πτυχιοφχουσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και,  
εν ελλείψει υποψθφίων, ςε φοιτθτζσ Ανωτάτων Χχολϊν για ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό, ευριςκόμενουσ ςτο μεγαλφτερο ζτοσ ςπουδϊν τουσ και εφόςον 
προάγονται κανονικά από ζτοσ ςε ζτοσ 

mailto:velvento@otenet.gr
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-Ξαταγωγι από τθν Ξοινότθτα Φυτειϊν 

-Σικονομικι αδυναμία 

-Βακμολογία τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ» 

Ψόποσ ςπουδϊν: εξωτερικό. 

 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Χτεφ. Υαρπαρία 

 
Ψςακαςιάνου 4, 291 00 Ηάκυνκοσ 

Ψθλ. &  Fax: +30 26950 23163  

e-mail: klipar@otenet.gr  Υλθρ: κ. ζνοσ 

  

Υροπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Απόφοιτοι των Ουκείων Ηακφνκου 

-Ξαταγωγι από τθ νιςο Ηάκυνκο 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ». 

  

Υετροποφλειο Ξλθροδότθμα 
 

Διμοσ Ψρίπολθσ, Οαγοπάτθ & Αταλάντθσ  

221 00 Ψρίπολθ Αρκαδίασ 
Ψθλ: +30 2713 600429   fax: +30 2710 234673  

Υλθρ: κα Π. Ξαραλζκα 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθν Ψρίπολθ 

-Απόφοιτοι του 1ου Ουκείου Ψρίπολθσ 

-Βακµόσ απολυτθρίου, τουλάχιςτον, δεκαεπτά (17) 

-Σικονοµικι αδυναµία  

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν. 

Ξλθροδότθμα Γ. Δ. Υετρόπουλου  

Ψοπικισ Ξοινότθτασ Υαραδειςίων 

Ρομοφ Αρκαδίασ  
 

Υαπαναςταςίου 30 222 00 Πεγαλόπολθ Αρκαδίασ  

Ψθλ: +30 27913 60365   fax: +30 27910 23452                                                                            

http://www.megalopoli.gr   e-mail: trebela@megalopoli.gr     

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ   

ΑΕΛ και ΨΕΛ. 

Σι υποψιφιοι  πρζπει:  

1).  να είναι δθμότεσ του Διμου Πεγαλόπολθσ.  

2).  να ζχουν ωσ μόνιμθ κατοικία τουσ τθν Ψοπικι Ξονότθτα Υαραδειςίων  

3) . να ζχουν αποφοιτιςει από το 4ο Δθμοτικό Χχολείο Πεγαλόπολθσ, με το 
οποίο ζχει ςυγχωνευκεί το Δθμοτικό Χχολείο Υαραδεςίων 

4).  να ζχουν εγγραφεί ςε ΑΕΛ ι ΨΕΛ 

5) . να ζχουν ευδόκιμεσ ςπουδζσ και να διακρίνονται για το ικοσ τουσ 
6).  να μθ λαμβάνουν υποτροφία από άλλο Μδρυμα και να μθν ζχουν εκπζςει 
λόγω υπαιτιότθτάσ τουσ από υποτροφία που τουσ είχε χορθγθκεί από τθν ίδια ι 
άλλθ κλθρονομιά 

Τςο ο χρόνοσ διάρκειασ ςπουδϊν τθσ κάκε Χχολισ.     
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Ξλθροδότθμα Ρικολάου Υθλάλα  

 
Σμιρου 51, 106 72 Ακινα  

Tθλ: +30 210 3623244  

fax: +30 210 3617910  e-mail: dimaras@hol.gr    Υλθρ: κ. Υαν. Δθμαράσ 

Ζδρα του Λδρφματοσ: Βρζςκενα Οακωνίασ, Ψ.Ξ. 230 69  

 

 Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε ΑΕΛ ι ΨΕΛ 

-Απόφοιτοι του Δθμοτικοφ Χχολείου Βρεςκζνων του Ροµοφ Οακωνίασ                                                                           

 -Σι υποψιφιοι να κατάγονται από τον οικιςμό Βρεςκζνων  

Κεωροφνται ότι κατάγονται από τον οικιςμό αυτόν όςοι ζχουν γεννθκεί εκεί ι  
ο ζνασ, τουλάχιςτον, από τουσ δφο γονείσ ζχει γεννθκεί εκεί ι είναι  οι 
υποψιφιοι ι ο ζνασ τουλάχιςτον, από τουσ γονείσ τουσ εγγεγραμμζνοσ ςτο 
Δθμοτολόγιο τθσ πρϊθν Ξοινότθτασ Βρεςκζνων.   

 

Ξλθροδότθμα Ρικολάου Υίςςα 
 

Διμοσ Ξομοτθνισ  Υλατ. Βιηυθνοφ 1  691 00 Ξομοτθνι 

Ψθλ: +30 2531352444  εςωτ. 440 

fax: +30 25310 20185  e-mail: dKomot@otenet.gr     

Υλθρ: κ. Ξυρ. Ψςιμπερίδθσ 

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Απόφοιτοι  αριςτοφχοι µακθτζσ των Ουκείων τθσ Ξοµοτθνισ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξαταγωγι από τθν Ξοµοτθνι ι από τθν περιφζρεια τθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Δθμθτρίου Λ. Υλοφμθ  

 
Διμοσ Ραυπακτίασ, Δθμοτικι Ενότθτα Αποδοτίασ  

300 23 Άνω Χϊρα Ραυπακτίασ Αιτωλοακαρνανίασ    

Ψθλ.: +30  26343 60500  Υλθρ: κα Ξοτρϊτςου  

 

Ωποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ ι φοιτιτριεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Ροµικι 
Χχολι, ςτα Ψµιματα Πθχανικισ, Πθχανολογίασ ι Θλεκτρολογίασ των 
Υολυτεχνικϊν Χχολϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ Χχολισ των ΑΕΛ  τθσ χϊρασ και, 
ελλείψει αυτϊν, ςε  φοιτθτζσ ι φοιτιτριεσ  ΨΕΛ 
-Ξαταγωγι από το χωριό  Αµπελακιϊτιςςα Ραυπακτίασ 

-Ωποψιφιοι, κατά προτεραιότθτα, ςυγγενείσ του διακζτθ που ζχουν το επϊνυµο 
Υλοφµθ 

-Σι  ζχοντεσ τθν υψθλότερθ βακμολογία απολυτθρίου Ουκείου και  ειςαγωγισ 
ςτισ Ανϊτατεσ Χχολζσ. 

 

Ξλθροδότθμα Υολίτθ Γεωργίου 

 
Φιλολογικόσ Χφλλογοσ Υαρναςςόσ  

Υλατεία Αγ. Γεωργίου Ξαρφτςθ 8, 105 61 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3221917   +30 210 3225310  

fax: +30 210 3249398  e-mail: Isparnas@otenet.gr   

Υλθρ: ο εκάςτοτε Γ.Γ. του Φιλολογικοφ Χυλλόγου «Υαρναςςόσ» 

 

Υζντε (5) υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςε φοιτθτζσ τθσ 
Λατρικισ Χχολισ και των Κετικϊν Επιςτθµϊν όλων των ΑΕΛ τθσ χϊρασ (όλων των 

mailto:dimaras@hol.gr
mailto:dKomot@otenet.gr
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εξαµινων) 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό (ςτα τρία -3- µακιµατα που αναφζρονται  ςτθ  ςχετικι 
προκιρυξθ). Πζςοσ όροσ βακµολογίασ και των τριϊν µακθµάτων τουλάχιςτον 
δεκατζςςερα (14) 

-Εγγεγραµµζνοι  ςτα δθµοτολόγια των ∆θµοτικϊν ∆ιαµεριςµάτων Αγίων 
Αναργφρων, Αγριάνων, Ξαλλονισ, Ξεφαλά, Γκοριτςάσ και Χρυςάφθσ του ∆ιµου 
Κεραπνϊν και του ∆θµοτικοφ ∆ιαµερίςµατοσ Ξαλλικζασ του ∆ιµου Γερονκρϊν 
του Ροµοφ Οακωνίασ. Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, προτιµϊνται οι υποψιφιοι με 
καταγωγι από το ∆θµοτικό ∆ιαµζριςµα Αγίων Αναργφρων 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Πζχρι το τζλοσ των κανονικϊν ςπουδϊν τουσ. 

 

Δωρεά του ςυμβολαιογράφου Ξομοτθνισ  

κ. Υολυηόπουλου Φωτίου 
 

Διμοσ Ξομοτθνισ 

Υλατ. Βιηυθνοφ 1, 691 00 Ξομοτθνι 

Ψθλ: +30 25310 82175   

fax: +30 25310 20185 

e-mail: dkomot@otenet.gr   

Υλθρ: κ. Ξυρ. Ψςιμπερίδθσ 

  

Δφο (2) υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ τθσ Ροµικισ 

ι τθσ Λατρικισ Χχολισ όλων των ΑΕΛ τθσ χϊρασ  

για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό  

-Απόφοιτοι, αριςτοφχοι µακθτζσ των Ουκείων τθσ Ξοµοτθνισ 

-Σικονοµικι αδυναµία. 

 

Επιτροπι Εκτελεςτϊν Υολυμζρθ Δθμθτρίου 
 

Λερά Πθτρόπολισ Δθμθτριάδοσ-Πελιςςιάτικα  

382 21 Βόλοσ Παγνθςίασ 

Ψθλ: +30 24210 93501 +30 24210 93502  fax: +30 24210 39162 

Υλθρ: κ. Υάντ. Υινακάσ 
  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των ΑΕΛ τθσ χϊρασ 

-Αριςτοφχοι, απόφοιτοι Υολυµερείου Ηαγοράσ 

-ςε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, προτιµϊνται οι ςυγγενείσ του διακζτθ ∆θµθτρίου 
Υολυµζρθ 

-ζωσ ζξι (6) ζτθ 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα. 

 

Ξλθροδότθμα Γεραςίμου Υριάμου                                                    
 

280 80 Χαλιωτάτα Χάμθσ Ξεφαλλθνίασ 

Ψθλ: +30 6974216226   

Υλθρ: κα Αλίκθ Δευτεραίου  

                                             

Ωποτροφίεσ ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ  ΑΕΛ ι ΨΕΛ  

 από τα Χαλιωτάτα Χάμθσ Ξεφαλλθνίασ                                                                                

-Σι  γονείσ των υποψθφίων κα πρζπει να κατοικοφν μονίμωσ ςτα Χαλιωτάτα ι 
ςτθ  Χάμθ Ξεφαλλθνίασ                                       

-Ψο ποςό τθσ υποτροφίασ καταβάλλεται για δζκα (10) μινεσ ετθςίωσ και για τθν 
κανονικι διάρκεια των ςπουδϊν των υποτρόφων.   

mailto:dkomot@otenet.gr
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Ξλθροδότθμα Υροεςτοφ Ανκίππθσ    

                                  
Δθμοτικό Χχολείο Φίλιασ  811 07 Ξαλλονι Οζςβου  

Ψθλ: 22530 98256 (8.30-13.00)                                         

 

Ωποτροφίεσ ςε ζναν αριςτοφχο μακθτι ι μακιτρια  

του Χχολείου Φίλιασ                                                            

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό            

Ξλάδοι Χπουδϊν: όλοι.  

 

Ξλθροδότθμα «Avκίππθσ Θλ. Φζςτθ» 
 

Γενικό Οφκειο Λςτιαίασ  342 00 Λςτιαία Ευβοίασ  

Ψθλ: +30 22260 52529  fax: +30 22260 55447 

Υλθρ: ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Ουκείου  

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ 

-Σ καλφτεροσ µακθτισ ι µακιτρια του Γενικοφ Ουκείου Λςτιαίασ 

-Ικοσ και επίδοςθ των υποψθφίων. 

  
 

Ξλθροδότθμα Φοφςςου Ξωνςταντίνου και Αικατερίνθσ 
 
Ζξω Γωνιά, 847 00 Κιρα  Χαντορίνθσ  

Ψθλ: +30 22860 32774 

  

Χοριγθςθ υποτροφιϊν για όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν. 

-Αριςτεφςαντεσ μακθτζσ από το χωριό Ζξω Γωνιά Κιρασ. 

 

Ξλθροδότθμα Χακαλι Χριςτου 

 
Πακεδονικι Φιλεκπαιδευτικι Αδελφότθτα 

Πεςολογγίου 21  566 25 Χυκιζσ Κεςςαλονίκθσ  

Ψθλ. &  Fax: +30 23140 14385   

Υλθρ: κ. Ρικ. Χακαλισ  

e-mail: nikossakalis46@hotmail.com  

 

-Σικονομικι ενίςχυςθ  

-Αριςτοφχοι µακθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν επαρχία Βοΐου του Ροµοφ Ξοηάνθσ. 

 

Εκπαιδευτικό Μδρυμα 

Γεωργίου και Άvvnσ Χακελλαρίου – Ξλθροδότθμα 

 
Υατθςίων 14 (7οσ όροφοσ), 106 77 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3827941  fax: +30 210 3827941 

Υλθρ: κ. Γ. Κεοδωρόπουλοσ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ Ελλάδασ 

 ςε όλουσ τουσ κλάδουσ  

-Αριςτοφχοι υποψιφιοι με βακμό απολυτθρίου Ουκείου  

από 18,5 και άνω 

mailto:nikossakalis46@hotmail.com
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-Ξαταγωγι από τθν επαρχία Γορτυνίασ του Ροµοφ Αρκαδίασ, άλλωσ, από τισ 
λοιπζσ επαρχίεσ του Ροµοφ ι από όλθ τθν επικράτεια 

-Εννζα (9) µινεσ ετθςίωσ για τθν κανονικι διάρκεια ςπουδϊν του υποτρόφου. 

 

Ξλθροδότθμα Χαρδελά Ξωνςταντίνου 
 

Υάνορμοσ, 842 01 Ψινοσ Ξυκλάδων  

Ψθλ: +30 22830 31262  

fax: +30 22830 31462  

Υλθρ: κα Ξ. Χαλταμανίκα 

 

Δφο (2) ετιςιεσ υποτροφίεσ για ςπουδζσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ  

-ςε δφο (2) αριςτοφχουσ μακθτζσ: μία (1) υποτροφία για  
μακθτζσ του Ουκείου Ψινου και μία (1) για ςπουδαςτζσ  τθσ 
Υροπαραςκευαςτικισ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν Υφργου Ψινου 

με καταγωγι από το χωριό Υφργοσ και, μθ υπαρχόντων,  

από τα άλλα χωριά τθσ Ξοινότθτασ Υανόρμου Ψινου 

α).  Σι υποτροφίεσ χορθγοφνται με εκλογι  

β).  Ωποψιφιοι αριςτοφχοι, με βακμολογία τουλάχιςτον δεκαοκτϊ και μιςό 
(18,5).  

γ).  Ψο ποςό κάκε υποτροφίασ καταβάλλεται εφάπαξ  κάκε χρόνο και 
αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Ωπ. Σικονομίασ και Σικονομικϊν. 
 (Ωπ’ αρικ. 101532 / 7308 / 80011 / 20-12-2002 περί αφξθςθσ των  
ανωτάτων ορίων μθνιαίων υποτροφιϊν).  
  

Ξλθροδότθμα Ανδρζα Χαριδάκθ    
 
Διμοσ Ξιςςάμου Χανίων Ξριτθσ 

Υολεμιςτϊν  1941  734 00 Ξίςςαμοσ Χανίων 

Ψθλ: +30 28223 40202  fax: +30 28220 83093 

e-mail: dkisamou@gmail.com  

Υλθρ: κ. Βας. Φωτεινόπουλοσ 

 

Χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ εφάπαξ ποςοφ 

-ςε άπορουσ νζουσ που επιδεικνφουν επίδοςθ ςτα γράμμαται τισ Ψζχνεσ, 
καταγόμενουσ από τθν επαρχία Ξιςςάμου Χανίων. 

 

Ξλθροδότθμα Βαςίλθ και Λπποκράτθ Χκαντηουράκθ 

 
Ωδείο Ακθνϊν 

Βας. Γεωργίου Β', 17-19 - Φθγίλλθσ 106 75 Ακινα 

Ψθλ. &  Fax: +30 210 7244251 

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ενόσ νζου καλλιτζχνθ ςτο βιολί 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ. 

 

Ξλθροδότθμα Ουκοφργου Χκιά 

 
Διμοσ Ξαλαμάτασ, Διεφκυνςθ Σικονομικϊν 

Ψμιμα Διαχείριςθσ Ξοιμθτθρίων και Δθμοτικισ Υεριουςίασ   

Αριςτομζνουσ 28  241 00 Ξαλαμάτα Πεςςθνίασ 

Ψθλ: +30 27213 60733  fax: +30 27213 60718 

http://www.kalamata.gr   e-mail: a.tsagani@kalamata.gr    

Υλθρ: κα Αν. Ψςαγκάνθ 

mailto:dkisamou@gmail.com
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Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε μακθτζσ  

με άριςτθ επίδοςθ, με τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Υανεπιςτιμιο.                                                                                                      

-Ξαταγωγι από τθν Ξαλαμάτα                                                                                      
Αποδεδειγμζνθ οικονομικι αδυναμία    

-Υοςό  τετρακοςίων (400) ευρϊ μθνιαίωσ                                                                                

-Ξακ’ όλθ τθν κανονικι διάρκεια ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Ξλθροδότθμα «Αφϊν Ευαγγζλου, Χαραλάμπουσ  
και Αναςταςίου Χταμ. Χταμάτθ» 
 

Διμοσ Κθβαίων  Σιδίποδοσ και Υινδάρου 21  322 00 Κιβα Βοιωτίασ 

Ψθλ: +30 22620 22621  +30 22620 29747 +30 22620 27821  

fax: +30 22620 27628                           

e-mail: Thivaty@otenet.gr    Υλθρ: Γραφείο Δθμάρχου Κθβαίων 

  
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ του Εκνικοφ και 
Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν ι του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου 

-Ξαταγωγι από τθν επαρχία Κθβϊν του Ροµοφ Βοιωτίασ και, κατά προτίµθςθ, 
από το προάςτιο τθσ πόλθσ τθσ Κιβασ “Υυρί” 

Ψρία (3) ζτθ. 

 

Ξλθροδότθμα Χτριφτοφ Poδίασ 
 

Διμοσ Αχαρνϊν 

Δθμαρχιακό Πζγαρο Φιλαδζλφειασ και Ππόςδα 

136 71 Αχαρνζσ Αττικισ- Γραφείο Αντιδθμάρχου Σικονομικϊν  

Ψθλ: +30 210 2464375   fax: +30 210 2409127 

Υλθρ: κα Γ. Πουςτακάτου (Δικθγόροσ) 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό  

για φοιτθτζσ  ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Απόφοιτοι των Ουκείων του ∆ιµου Αχαρνϊν 

-Βακµόσ απολυτθρίου «Άριςτα» (από 18,1 και άνω) 

Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ, προθγοφνται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, 
οι υποψιφιοι  που προζρχονται: 

α).  από µονογονεϊκζσ  

β).  από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν, εφόςον θ επίδοςθ  των υποτρόφων είναι καλι. 

 

Ξλθροδότθμα Ψαλιαδοφρθ Ξωνςταντίνου          

 
Διμοσ,  Εμμανουιλ Υαππά -  Χρυςό Χερρϊν 620 46 Χζρρεσ  

Ψθλ: +30 23213 52635  fax: +30 23213 52638   

+30 23213 52628  e-mail: oikep@0670.syzefxis.gov.gr  

Υλθρ: κ. Δθμ. Κεοδοςόπουλοσ                                                                 

 

Χοριγθςθ οικονομικοφ βοθκιματοσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ και 
για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ       

-Ωποψιφιοι των οποίων και οι δφο γονείσ  κατάγονται  

από το Ρζο Χκοπό των Χερρϊν.       

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα ι εξωτερικό.   

mailto:Thivaty@otenet.gr
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Ξλθροδότθμα Λωάννθ Β. Ψςουκαλά 
  

Δθμοτικι Ξοινότθτα Γλϊςςασ Χκοπζλου  

370 04 Χκόπελοσ Παγνθςίασ 

Ψθλ: +30 24240 33502  +30 24240 34183   

fax: +30 24240 33364  

Υλθρ: κ. Ευάγγ. Ξουμανιτςιϊτθσ 

 

Ζξι (6) υποτροφίεσ ςε  πρωτοετείσ φοιτθτζσ ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ  

για προπτυχιακζσ  ςπουδζσ  

-Αντίγραφο λθξιαρχικισ πράξθσ γζννθςθσ 

-Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ του υποψθφίου ι 
των γονζων του. Ψο κακαρό ειςόδθμα δεν κα πρζπει να ξεπερνά τριάντα 
χιλιάδεσ Ευρϊ (€30.000) προςαυξθμζνο κατά δφο χιλιάδεσ ευρϊ (€2.000) για 
κάκε τζκνο τθσ οικογζνειασ 

-Βεβαίωςθ τθσ Χχολισ ςτθν οποία φοιτά ο υποψιφιοσ, ςτθν οποία να 
αναγράφεται  ο χρόνοσ εγγραφισ του ς’ αυτιν 

-Υιςτοποιθτικό του Διμου Χκοπζλου που βεβαιϊνει 

  ότι θ καταγωγι είναι από τθν Γλϊςςα Χκοπζλου 

-Απολυτιριο Γυμναςίου Γλϊςςασ Χκοπζλου 

-Απολυτιριο Ουκείου Γλϊςςασ Χκοπζλου 

-Σι υπότροφοι πρζπει να ζχουν περατϊςει με επιτυχία  

τα 3/5 των μακθμάτων τουσ κάκε ζτοσ.  

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. 

 

 
Ξλθροδότθμα Ψςουφλίκα Αικατερίνθσ 
 

Ενοριακόσ Λερόσ Ραόσ Αγίου Ακαναςίου  Κθςείου 

Επταχάλκου 2 Ψ.Ξ. 118 51, Κθςείο - Ακινα   

Ψθλ: +30 210  3464314   fax: +30 210 3464941 

Υλθρ: πατιρ κ. Γ. Ξαπζλασ  

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτι 
 Κεολογικισ Χχολισ 

-Σι υποψιφιοι πρζπει να διακρίνονται 

 για το ικοσ και τθν αρετι τουσ. 

  

Ξλθροδότθμα Αδελφϊν Χ. Ψυπάλδου 
 

Αφϊν Αλιβιηάτου 19, 282 00 Οθξοφρι Ξεφαλλονιάσ 

Ψθλ: +30 26710 91208   fax: +30 26710 91733  

Υλθρ: κ. Βας. Γρ. Φουχωτάσ - Υρόεδροσ 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ όλων των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ 
Ελλάδασ και µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό 

-Σι υποψιφιοι να είναι εγγεγραµµζνοι ςτα δθµοτολόγια ∆ιµων ι Ξοινοτιτων 
τθσ επαρχίασ Υάλλθσ 

-Απόφοιτοι των ςχολείων τθσ επαρχίασ Υάλλθσ 

-Σικονοµικι αδυναµία των υποψθφίων. 

 

Ξλθροδότθμα Φιλίτου Δ. Αναςταςίου 
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Υινδάρου 15  106 73 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3612370  fax: +30 210 3609059  Υλθρ: κα Κ. Ξομνθνοφ 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

«µε ςκοπό τθ διάδοςθ των Ελλθνικϊν Γραµµάτων» 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τθν Ξοινότθτα Ηίτςασ Θπείρου 

 και τον Διμο των Λωαννίνων 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

Τςο θ κανονικι διάρκεια φοίτθςθσ. 

 

Φλαμποφρειο Ξλθροδότθμα 

 
Ψοπικι Ξοινότθτα Φλαμποφρου 531 00 Φλϊρινα  

Ψθλ: +30 23850 67414  +30 6972117532 

Υλθρ: Υρόεδροσ τθσ τοπικισ Ξοινότθτασ Φλαμποφρου   

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ 
-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από το Φλάµπουρο, το Οζχοβο ι τθ ∆ροςοπθγι Φλϊρινασ ι από τθν 
Κεςςαλονίκθ. 

 

 
Ξλθροδότθμα «Ωποτροφία  του ηεφγουσ Βαςιλείου Ρ. Φωτίου 
 και Χαρίκλειασ το γζνοσ Χάββα Χατηθςάββα» 

 
Διμοσ Αλεξανδροφπολθσ  

Οεωφ. Δθμοκρατίασ 306  681 00 Αλεξανδροφπολθ 

Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, Ψμιμα Εςόδων και Υεριουςίασ 

Ψθλ: +30 25510 64218  fax: +30 25510 26264 

http://www.alexpolis.gr     e-mail: mokali@alexpolis.gr   Υλθρ: κα Ακ. Πόκαλθ 

  

Πία (1) υποτροφία για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτι ΑΕΛ ι Υολυτεχνείου 
τθσ χϊρασ ι του εξωτερικοφ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Ζβρου 

-Απόφοιτοι µε άριςτα από Οφκειο ι ιςότιµο ςχολείο του Ροµοφ Ζβρου 

-Πζχρισ αποπερατϊςεωσ των ςπουδϊν και λιψθσ του πτυχίου, εφόςον  
θ φοίτθςθ είναι κανονικι, ςυνεχισ και επιτυχισ. 

 -Δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) ζτουσ. 

 

Ξλθροδότθμα Ξωνςταντίνου Φωτεινοφ 
 

Διόσ 10  713 05 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2810 361068  
fax: +30 2810 361078 

http://www.idryma-foteinou.gr 

e-mail: foteinos@otenet.gr    

Υλθρ: κ. Εμμ. Υαπαχατηάκθσ  

  

Ωποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Δθμόςια Ανϊτερα και Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ χϊρασ και, εφ’όςον υπάρχει οικονομικι δυνατότθτα, 
προκθρφςςεται και μία (1) υποτροφία  μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.  Ετιςιοσ 
κακοριςμόσ αρικμοφ υποτροφιϊν βάςει του 30% των κακαρϊν εςόδων του 

http://www.alexpolis.gr/
mailto:mokali@alexpolis.gr
http://www.idryma-foteinou.gr/
mailto:foteinos@otenet.gr
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κλθροδοτιματοσ 

 -Υρϊτα λαμβάνουν υποτροφίεσ οι φοιτθτζσ μόνιμοι κάτοικοι  του χωριοφ Υλάτθ 
και, εφ’ όςον περιςςεφουν κζςεισ υποτροφιϊν, χορθγοφνται και ςε φοιτθτζσ 
υποτροφίεσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ: 

-φοιτθτζσ γεννθκζντεσ δθμότεσ και παραμζνοντεσ δθμότεσ του χωριοφ μζχρι τθν 
απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του φοιτθτι ι τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ 

- εφ’ όςον δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί οι κζςεισ υποτροφιϊν από τθν ωσ άνω 
κατθγορία, και ςε φοιτθτζσ δθμότεσ ι μόνιμουσ κατοίκουσ του χωριοφ Υλάτθ 
που απζκτθςαν τθν ιδιότθτα του δθμότθ-μόνιμου κατοίκου μεταγενζςτερα  

-εφ’ όςον περιςςεφουν και πάλι κζςεισ υποτροφιϊν, χορθγοφνται ςε φοιτθτζσ 
καταγόμενουσ από το χωριό Υλάτθ αςχζτωσ μονίμου κατοικίασ και ιδιότθτασ 
δθμότθ χωριοφ Υλάτθσ    

-Θ απομζνουςα μετά τθν αίτθςθ κανονικι διάρκεια ςπουδϊν ανά Χχολι για τισ 
προπτυχιακζσ και ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ανάλογα με 
το πρόγραμμα ςπουδϊν. 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα.  
 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Χαηίρθ  
(δια του Χαηίρειου Υολιτιςτικοφ Ξζντρου Αγ. Παρίνασ 
 Ξυδωνίασ Ξριτθσ)                                                                                              

 

Χαηίρειο Υολιτιςτικό Ξζντρο Αγ. Παρίνασ Χανίων Ξριτθσ  

Ψθλ. &  Fax: +30 28210 68002 

Υλθρ: πατιρ κ. Γ.  Υερράκθσ                  

Χρθματικό Βραβείο με εφάπαξ ποςό ςε άριςτουσ φοιτθτζσ Λατρικισ Ελλθνικϊν 
ΑΕΛ,  καταγόμενουσ από τον Ρομό Χανίων.                                                                                                    

 

Ξλθροδότθμα «Υαναγιϊτου Α. Χαραλάμπoυσ» 
 

Διμοσ Αιγιαλείασ 

Ανδρ. Οόντου 34, 251 00 Αίγιο Αχαΐασ 

Ψθλ: +30 26910 22200   +30 26913 21648  +30 26913 60650  

 +30 26913 60624   fax: +30 26910 23848 

Υλθρ: Γ.Γ του Διμου κ. Χπ. Υαπαδόπουλοσ 

 Ψθλ. & Fax: +30 26910 21648 (9.00-15.00) 

Ψμιμα Εςόδων και Υεριουςίασ του Διμου  

Ψθλ.: +30 26913 60624 

 

Χοριγθςθ υποτροφίασ για ςπουδζσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ                
-Χοριγθςθ υποτροφίασ ανά τετραετία, ι πενταετία, ι εξαετία,  
ςε ενδει και ευμακι νζο εξ Αιγίου καταγόμενο  

για να ςπουδάςει ςτθν Ακινα ι αλλοφ, επιςτιμθ και ιδίωσ τζχνθ,  
ανάλογθ τθσ κλίςεϊσ του 

-Σικονομικι αδυναμία 

Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα. 

 

Ξλθροδότθμα Λδρφματοσ Γρθγορίου Χατηθπαναγιϊτθ - Χκορδά 
 

Δθμοτικι Ενότθτα Αγιάςου Διμου Οζςβου   

811 01 Αγιάςοσ Οζςβου 

Λερόσ Ραόσ Αγίασ Ψριάδοσ  

Ψθλ: +30 22520 22331  +30 22520 22341 
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Υλθρ: πατιρ κ.Ρ. Υαπαγεωργίου 

-Πζχρι δφο (2) υποτροφίεσ ςε άπορουσ αποφοίτουσ του Ουκείου Αγιάςου, ιδθ  
φοιτθτζσ ΑΕΛ ςτισ Κετικζσ Επιςτιµεσ 

-Τςο θ κανονικι διάρκεια ςπουδϊν                                   

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα. 

 

Ξλθροδότθμα Χίλδεγαρδ, χιρασ Οεωνίδα Ηζρβα 

εισ μνιμθν του 
 

Διμοσ Πεγαλόπολθσ, Ρομόσ Αρκαδίασ  

Υαπαναςταςίου 30  222 00 Πεγαλόπολθ  

 

Ψθλ: +30 2791360365  fax: +30 27910 23452            

http://www.megalopoli.gr 

e-mail: trebela@megalopoli.gr   

    
Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ των ΑΕΛ 

-Σικονομικά αδφναμοι αριςτοφχοι απόφοιτοι του Ουκείου Πεγαλόπολθσ  

-Ρα ζχουν ειςαχκεί ςε Ελλθνικά ΑΕΛ, ιδιαίτερα,  

ςτισ Φυςικομακθματικζσ και Λατρικζσ Χχολζσ   

-Ρα μθ λαμβάνουν υποτροφία από άλλο Μδρυμα και να μθν ζχουν εκπζςει  
λόγω υπαιτιότθτάσ τουσ από υποτροφία που τουσ είχε χορθγθκεί από  
τθν ίδια ι άλλθ κλθρονομιά 

Τςο θ κανονικι διάρκεια ςπουδϊν τθσ κάκε Χχολισ.  

                    

Ξλθροδότθμα Χτεφάνου Ψθμμζνου                                  

  
Λερά Πθτρόπολισ Θλείασ  

28θ Σκτωβρίου 54  271 00 Υφργοσ Θλείασ 

Ψθλ: +30 26210 22527   fax: +30 26210 30592 

http://www.imilias.gr                                                                    

 

Ωποτροφίεσ για πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ 

-Άποροι μακθτζσ  ι φοιτθτζσ καταγόμενοι από τον Υφργο Θλείασ ι  
τθν Θλεία γενικϊσ, οι οποίοι  ςυγκεντρϊνουν τθ μεγαλφτερθ βακμολογία.  

 

Ξλθροδότθμα Ειρινθσ Ψθμμζνου                                                                   

 
Λερά Πθτρόπολισ Θλείασ  

28θ Σκτωβρίου 54  271 00 Υφργοσ Θλείασ 

Ψθλ: +30 26210 22527   fax: +30 26210 30592 

http://www.imilias.gr                                                  

 
Ωποτροφίεσ για πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ 

-Άποροι μακθτζσ  ι φοιτθτζσ καταγόμενοι από τον Υφργο  

ι τθν Θλεία γενικϊσ που ςυγκεντρϊνουν τθ μεγαλφτερθ βακμολογία.  

 
 

ΟΣΛΥΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 
 

ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL                                 

http://www.megalopoli.gr/
mailto:trebela@megalopoli.gr
http://www.imilias.gr/
http://www.imilias.gr/
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ALBA ΞΣΟΟΕΓΛΣ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
 

Οεωφ. Ακθνάσ και Άρεωσ 2
Α
  166 71 Βουλιαγμζνθ Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 8964531-8   fax: +30 210 8964737 

http://www.alba.edu.gr   e-mail: quality@alba.edu.gr  

Υλθρ: κα Χτ. Παρίου 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: 

-ςτθ  ∆ιοίκθςθ Επιχειριςεων (MBA) 

-ςτισ Επιχειρθςιακζσ ςπουδζσ για Ροµικοφσ (ΠSc) 

-ςτθ  Χτρατθγικι ∆ιοίκθςθσ Ανκρϊπινου ∆υναµικοφ (MSc) 

-ςτθν Χρθµατοοικονοµικι (MSc) 

-ςτο Banking (ΠBA) - (αποκλειςτικά για τραπεηικά ςτελζχθ)  

-ςτισ Ραυτιλιακζσ ςπουδζσ (MBA) 
Υροχποκζςεισ: 

-Ακαδθµαϊκι επίδοςθ 

-Υροχπθρεςία, αν υπάρχει (επαγγελµατικι - κζςθ εργαςίασ) 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Υροςωπικότθτα και χαρακτιρασ των υποψθφίων 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να ζχουν εργαςιακζσ υποχρεϊςεισ κατά το διάςτθµα 
τθσ φοίτθςισ τουσ, δϊδεκα ζωσ ςαράντα οκτϊ (12 –48)  

µινεσ (ανάλογα µε τθν υποτροφία). 

 

 
AIT - Athens Information Technology(AIT) – Athens 

Center of Excellence for Research and  

Graduate Education 
 

19,5 χλμ. Οεωφόροσ Παρκόπουλου Ψ.Κ. 68  

 190 02 Υαιανία Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 6682700  +30 210 6682728    

fax: +30 210 6682729 

http://www.ait.gr   e-mail: admissions@ait.edu.gr        

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτουσ τοµείσ τθσ Ωψθλισ Ψεχνολογίασ,  
τθσ Υλθροφορικισ, τθσ Ψθλεπικοινωνίασ και τθσ ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ςε 
ςχζςθ µε τθν Ωψθλι Ψεχνολογία (ςε ςυνεργαςία µε τα Carnegie Mellon 
University, Harvard University’s School of Government) 

-Ακαδθµαϊκι επίδοςθ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςασ (TOEFL ι Proficiency) 

-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 

  

Υολιτιςτικόσ Σργανιςμόσ Διμου Γρεβενϊν 
 

Υλ. Ελευκερίασ 1, 511 00 Γρεβενά 

Ψθλ: +30 24620 74247   e-mail: dimosgre@otenet.gr    

Υλθρ: κα Ξ. Υροκόβα 

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για  φοιτθτζσ των ΑΕΛ 

-Βακµόσ πρόςβαςθσ ςτα ΑΕΛ 

-Σι υποψιφιοι να είναι εγγεγραµµζνοι ςτα δθµοτολόγια  

http://www.alba.edu.gr/
mailto:quality@alba.edu.gr
http://www.ait.gr/
mailto:admissions@ait.edu.gr
mailto:dimosgre@otenet.gr
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του ∆ιµου Γρεβενϊν 

-Πόνιµθ κατοικία των υποψθφίων ςτο ∆ιµο Γρεβενϊν 

-Σι υποψιφιοι να είναι απόφοιτοι των Ουκείων τθσ πόλθσ των Γρεβενϊν 

-Χε περίπτωςθ ιςοβακµίασ προθγοφνται, κατά προτεραιότθτα, υποψιφιοι: 

α).  ορφανοί  από ζνα γονζα  

β).  από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ  

γ).  οικογζνειεσ µε χαµθλό ειςόδθµα 

Πζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ (εφόςον ο υπότροφοσ επιτφχει ςε όλα  
τα µακιµατα του ζτουσ ςτο οποίο φοιτά, µζχρι και τθ δεφτερθ εξεταςτικι 
περίοδο, και προςκοµίςει πιςτοποιθτικό µε τθν αναλυτικι βακµολογία των 
µακθµάτων των δφο (2) εξαµινων τθσ ακαδθµαϊκισ χρονιάσ). 

  

Ελλθνικό Μδρυμα Γαςτρεντερολογίασ  

και Διατροφισ 

 
Υατριάρχου Λωακείμ 30  106 75 Ακινα  
Ψθλ. &  Fax: +30 210 7231332    

http://www.eligast.gr  

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτουσ τοµείσ Γαςτρεντερολογίασ και  
ςυναφϊν ιατρικϊν ειδικοτιτων, κακϊσ και ςτουσ τοµείσ ∆ιαιτολογίασ και 
∆ιατροφισ 

-Ειδικευόµενοι  γιατροί  ςτθν Γαςτρεντερολογία µετά τθ ςυµπλιρωςθ του Γ’  
ζτουσ ειδικότθτασ 

-Ειδικευµζνοι  γιατροί ανεξάρτθτα από το χρόνο λιξθσ  

τθσ ειδικότθτασ 

-Ειδικευµζνοι ∆ιαιτολόγοι  ι Επιςτιµονεσ ςχετικοί µε 

 τθ ∆ιατροφι 

-Θλικία ζωσ 40 ετϊν 

-Λκανοποιθτικι γνϊςθ τθσ αντίςτοιχθσ ξζνθσ γλϊςςασ 
Ψρείσ ζωσ δϊδεκα (3-12) µινεσ. 

 

Εκνικι Ψράπεηα τθσ Eλλάδασ A.E.  

(Ωποτροφία ςε μνιμθ Π. Βρανόπουλου) 

 
Διεφκυνςθ Γραμματείασ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου  

και Εξυπθρζτθςθσ Πετόχων ΕΨΕ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ 

Αιόλου 86 102 32 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3341071  fax: +30 210 3341818 

http://www.nbg.gr  
 

Πία (1) υποτροφία ετθςίωσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ελλθνικό 
Πανεπιςτιμιο ι ςε Πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ αναγνωριςμζνο ςτθν Ελλάδα.  

-Για ∆ιοίκθςθ Επιχειριςεων (Π.Β.Α.) ι άλλο κζμα ςυναφζσ µε τθν Σικονοµικι 
επιςτιµθ                

-Ψο ποςό τθσ υποτροφίασ προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ ανάλογα με τον τόπο 
και τον χρόνο των ςπουδϊν                                                                   

-αποκλείονται από τθν υποτροφία όςοι ζχουν ζχουν λάβει υποτροφία  
από άλλον φορζα για το ίδιο πρόγραμμα ςπουδϊν                                                     

-Σ/θ υπότροφοσ κα επιλεγεί από τθν Επιτροπι Επιλογισ,  

με βάςθ  ατομικό φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει  

τα δικαιολογθτικά: 
α). Βιογραφικό ςθμείωμα, β). αίτθςθ, γ). πιςτοποιθτικό γζννθςθσ (Ελλθνικι 
ικαγζνεια, θλικία ζωσ 27 ετϊν), δ). επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, 

http://www.eligast.gr/
http://www.nbg.gr/
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πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν, βραβείων, διακρίςεων, ε). επιςτολι 
αποδοχισ από το Υανεπιςτιµιο, ςτ). υπεφκυνθ διλωςθ  

με τθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει  ότι δεν λαμβάνει  υποτροφία από  
άλλον φορζα για το ίδιο πρόγραμμα ςπουδϊν,  η). πρόςφατο απόςπαςμα 
ποινικοφ μθτρϊου,  

θ).  δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ.  

Θ Επιτροπι Επιλογισ, κατά τθν κρίςθ τθσ, δικαιοφται να καλζςει ςε ςυνζντευξθ 
οιονδιποτε υποψιφιο για να εκτιμιςει τθν εν γζνει προςωπικότθτά του, εκτόσ 
των τυπικϊν προςόντων. 

-Διάρκεια υποτροφίασ: ζωσ δφο (2) ζτθ.                                           

 

Ελλθνικι Ρευρολογικι Εταιρεία (Ε.Ρ.Ε.) 

 
Αλκμάνοσ 10, 115 28 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7247056  

fax: +30 210 7247556  

e-mail: info@enee.gr    

Υλθρ: κα Γ. Ψιγκαράκθ 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε Ρευρολογικά κζντρα 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Υτυχίο Ελλθνικοφ ΑΕΛ ι ιςότιµο πτυχίο Υανεπιςτθµίου του εξωτερικοφ 

-Ελλθνικι εκνικότθτα ι ικαγζνεια 

-Θλικία: ωσ ςαράντα (40) ζτθ 

-Επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ, χρθςτότθτα και ικοσ των υποψθφίων 

-Εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι νόµιµθ απαλλαγι ι αναβολι µζχρι 
το τζλοσ των ςπουδϊν. Επίςθσ µποροφν να υποβάλλουν υποψθφιότθτα και οι 
ςτρατευµζνοι ι υπό ςτράτευςθ, ςτουσ οποίουσ χορθγείται από το ∆ιοικθτικό 
Χυμβοφλιο αναςτολι χριςεωσ τθσ υποτροφίασ µζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων                                                                      

-Επάρκεια τθσ ξζνθσ γλϊςςασ είναι απαραίτθτθ για τθν ςυμμετοχι, θ απόδειξι 
τθσ να είναι εφικτι, όταν ηθτθκεί 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να ζχουν λάβει υποτροφία από άλλθ πθγι 

∆ϊδεκα (12) µινεσ (για πρόγραµµα ςπουδϊν επιπζδουM.A.-M.Sc. ι D.E.A. ι 
άλλου ιςοτίµου τίτλου). 

  

Hellenic Canadian Association 
 

Ξρζμου 117  176 76 Ξαλλικζα - Ακινα 

Ψθλ. & Fax: +30 210 9585767  Υλθρ: κ. Λορδ. Αςλανίδθσ    

Υλθρ: Ψθλ: +30 210 3235364   +30 210 3229791   

Υλθρ: κακ. Ξ. Εμμ. Πάρκογλου 

  

Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον Καναδά 
-Υτυχιοφχοι Ελλθνικϊν Υανεπιςτθµίων 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ του Υανεπιςτθµίου του Ξαναδά. 

 

Εφξεινοσ Οζςχθ Κεςςαλονίκθσ 

 
Οεωφόρου Ρίκθσ 13, 546 23 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 277315  +30 2310 241753  
fax: +30 2310 279173   

http://www.efxinos.gr    e-mail: info@efxinos.gr  

  

mailto:info@enee.gr
http://www.efxinos.gr/
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Ωποτροφίεσ για ζρευνα ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό  

ςε κζµατα Λςτορίασ, Οαογραφίασ, Γλωςςολογίασ, Πουςικισ, Κεάτρου, 
Οογοτεχνίασ κ.λ.π.,  που αναφζρονται ςτον Υόντο  

-Αποδεικτικά φοίτθςθσ των υποψθφίων ςε µεταπτυχιακό Ψµιµα ι τθσ 
εκπονοφµενθσ µελζτθσ - εργαςίασ ςτα ανωτζρω ειδικά κζµατα. 

  

Ζνωςθ Eλλινων Εφοπλιςτϊν 

 
Ακτι Πιαοφλθ 85  185 38 Υειραιάσ  Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 4291159-165 fax: +30 210 4290107   

+30 210 4291166 Υλθρ: κα Ελ. Υραςίνου 

e-mail: ugs@ath.forthnet.gr 

 

α).  Εισ μνιμθν Λωάννθ Π.Ξαρρά 

Ωποτροφία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν προδιδακτορικοφ επιπζδου για ςπουδζσ ςε 
τομείσ ςχετιηόμενουσ με τθ Nαυτιλία ςε Αγγλόφωνα Πανεπιςτιμια εκτόσ 
Ελλάδασ   

-Ϊψοσ υποτροφίασ: δεκαπζντε χιλιάδεσ δολάρια Θ.Υ.Α.  

($ 15.000) 

Ψα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει  

να ςταλοφν ςτθν Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν: 

1. Αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία του αιτοφντοσ   

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελλθνικοφ ΑΕΛ ι ΨΕΛ  

με βακμό τουλάχιςτον επτά (7,0) 

-κα λθφκεί υπόψθ και ο χρόνοσ απόκτθςθσ του πτυχίου- 

3. Βεβαίωςθ αποδοχισ από το ξζνο Υανεπιςτιμιο και εγγραφισ ςε αυτό 
(μεταφραςμζνθ και επικυρωμζνθ)  

4. Τριο θλικίασ, το 25ο ζτοσ 
5. Δίπλωμα Αγγλικισ Γλϊςςασ “Proficiency of Cambridge ι TOEFL ι IELTS”  

6. Χυςτατικζσ επιςτολζσ από δφο (2) κακθγθτζσ του ΑΕΛ ι ΨΕΛ από το οποίο 
απζκτθςε ο υποψιφιοσ το πτυχίο  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα φορολογίασ τθσ οικογζνειασ και του ίδιου του 
υποψθφίου (ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλει φορολογικι διλωςθ) 
ςυνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντφπου Ε9 

8. Γ ια τουσ άρρενεσ υποψθφίουσ: πιςτοποιθτικό εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν 
υποχρεϊςεων ι αναβολισ τθσ Χτρατολογίασ λόγω ςπουδϊν  

9. Χτθν περίπτωςθ πλοιάρχων και μθχανικϊν αποφοίτων των Ακαδθμιϊν 
Εμπορικοφ Ραυτικοφ (ΑΕΡ), μετά τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ Α’ τάξθσ, το όριο 
θλικίασ είναι το 35ο ζτοσ.  

β).   Εισ μνιμθν του αειμνιςτου Υροζδρου τθσ Ζνωςθσ  Ελλινων Εφοπλιςτϊν 

Αντωνίου Χανδρι 

Ωποτροφία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν προδιδακτορικοφ επιπζδου ςε ναυτικό, 
απόφοιτο ΑΕΛ ι ΨΕΛ για ςπουδζσ ςε τομείσ ςχετιηόμενουσ με τθ Ραυτιλία ςε 
Υανεπιςτιμια των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ψα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά τα οποία πρζπει να ςταλοφν ςτθν Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν:  

1. Αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία του αιτοφντοσ  
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου Ελλθνικοφ ΑΕΛ ι ΨΕΛ  

με βακμό τουλάχιςτον «Οίαν Ξαλϊσ» (επτά και μιςό -7,5-) κα λθφκεί υπόψθ και 
ο χρόνοσ απόκτθςθσ του πτυχίου-   

3. Βεβαίωςθ αποδοχισ από το ξζνο Υανεπιςτιμιο και εγγραφισ ςε αυτό 
(μεταφραςμζνθ και επικυρωμζνθ)  

4. Τριο θλικίασ, το 26ο ζτοσ 

5. Δίπλωμα ξζνθσ γλϊςςασ, ανάλογα με τθ χϊρα επιλογισ για τθν 
πραγματοποίθςθ των ςπουδϊν (Αγγλικά: “Proficiency of Cambridge ι TOEFL ι 

mailto:ugs@ath.forthnet.gr
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IELTS”, Γαλλικά: Superieur III ι Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe III, Λταλικά: 
Superiore, Λςπανικά: Superior, Υορτογαλικά: Superior ) 

6. Χυςτατικζσ επιςτολζσ από δφο (2) κακθγθτζσ του ΑΕΛ ι ΨΕΛ από το οποίο 
απζκτθςε ο υποψιφιοσ το πτυχίο 

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα φορολογίασ τθσ οικογζνειασ και του ίδιου του 
υποψθφίου (ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλει φορολογικι διλωςθ) 
ςυνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντφπου Ε9 

8. Για τουσ άρρενεσ υποψθφίουσ: πιςτοποιθτικό εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν 
υποχρεϊςεων ι αναβολισ τθσ Χτρατολογίασ λόγω ςπουδϊν.          

  

Εμπειρίκειοσ και Kαΐρειοσ Σικοκυρικι Χχολι Άνδρου 
 

845 00 Χϊρα Άνδρου Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22820 22470  fax: +30 22820 23185  

e-mail: girokomio@hotmail.com  

  

Ωποτροφίεσ για ςπουδζσ ςε Γυμνάςια και Οφκεια, είτε ςε Επαγγελµατικζσ Χχολζσ 
ι Χχολζσ Ανϊτερθσ ι Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό. 

-Χε άπορουσ ι ςτεροφµενουσ επαρκϊν οικονοµικϊν µζςων μακθτζσ του 
Γυμναςίου και Ουκείου Άνδρου, του Ραυτικοφ Γυμναςίου και Ραυτικοφ Ουκείου 
Άνδρου. Υροτιμϊνται  υποψιφιοι ορφανοί. 
 

Ζνωςθ Ευρυτάνων Αμερικισ «To Βελοφχι» 
 
Υλθρ: κ. Λ. Ωφαντόπουλοσ - Υρόεδροσ 

Υανδϊρασ 6  145 78 Εκάλθ Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 8137476  

e-mail: yfantopoulos@gmail.com   

Υλθρ: κ. Β. Ψριχιάσ - Γ.Γ  

Ξριτθσ 28  151 21 Ξάτω Υεφκθ Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 8020267   

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθν Ευρυτανία 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Χειρά επιτυχίασ ςτθ Χχολι (πρωτοετείσ φοιτθτζσ) 

-Αναλυτικι βακµολογία όλων των εξαµινων  

(φοιτθτζσ άλλων ετϊν). 

 

Εταιρεία Ευβοϊκϊν Χπουδϊν 

(Ωποτροφία ςτθ μνιμθ Ξϊςτα  

και Χρυςάνκθσ Ξαρακϊςτα)  

 
Χαριλάου Ψρικοφπθ 60  106 80 Ακινα  

Ψθλ. & Fax: +30 210 3629504 

  

Εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςε µία από τισ Φιλοςοφικζσ ι Ροµικζσ Χχολζσ 
Ελλθνικοφ Πανεπιςτθµίου ι οµοταγοφσ Λδρφµατοσ του εξωτερικοφ µε κζµα: 
 « Κεςµοί τθσ Αρχαίασ Εφβοιασ» (µε δυνατότθτα εξειδίκευςθσ του κζµατοσ)  
ι «Κεςµοί τθσ Ενετοκρατοφµενθσ Εφβοιασ» (µε δυνατότθτα εξειδίκευςθσ του 
κζµατοσ). 

  

mailto:girokomio@hotmail.com
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Εφορεία Χχολϊν Οζρου 

 
Λερά Πθτρόπολισ Οζρου-Ξαλφμνου  

854 00 Οζροσ Δωδεκανιςου  

Ψθλ: +30 22470 23211  

fax: +30 22470 22339                                                                          

e-mail: mitropolerou@yahoo.gr  

 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για φοιτθτζσ ΑΕΛ  

και ΨΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθ Οζρο 

-Απόφοιτοι του Ουκείου Οζρου 

-Άριςτοι και επιμελείσ υποψιφιοι 

-Σικονομικι και οικογενειακι κατάςταςθ των υποψθφίων  

-Αδιάλειπτθ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και άριςτθ επίδοςθ 

-Εφάπαξ  οικονομικι ενίςχυςθ ι ωσ τθν αποφοίτθςθ του υποτρόφου  
(ανάλογα με τθν οικονομικι δυνατότθτα τθσ Εφορείασ Χχολϊν).   

 

Λαπωνικό Μδρυμα "THE TOKYO FOUNDATION" 

Υρόγραμμα SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) 
(ΧΩΠΥΦΑΘ ΠΕ ΨΣ Ε.Ξ.Υ.Α.) Ψμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Χχζςεων 

 

Υανεπιςτθμίου 30  106 79 Ακινα  
Ψθλ: +30 210 3689698 

e-mail: askoura@interel.uoa.gr  

Υλθρ: κα Ξ. Χκοφρα 

  

Mεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ τωνΨµθµάτων 
Ξοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθµϊν του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ 
Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν (Ψµιµατα Κεολογίασ, Ξοινωνικισ Κεολογίασ, Ροµικισ, 
Υολιτικισ Επιςτιµθσ και ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ, Σικονοµικϊν Επιςτθµϊν, 
Φιλολογίασ, Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ, Φιλοςοφίασ και Υαιδαγωγικισ, 
Αγγλικισ Γλϊςςασ, Γαλλικισ Γλϊςςασ, Γερµανικισ Γλϊςςασ, Λταλικισ και 
Λςπανικισ Γλϊςςασ, Υαιδαγωγικό ∆θµοτικισ Εκπαίδευςθσ, Επιςτθµϊν Αγωγισ 
Υροςχολικισ Θλικίασ, Κεατρικϊν Χπουδϊν, Πουςικϊν Χπουδϊν, Επικοινωνίασ 
και Πζςων Παηικισ Επικοινωνίασ, Πεκοδολογίασ τθσ Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ 
Επιςτιµθσ). 

-Ξάκε Ψµιµα ζχει δικαίωµα να προτείνει  ζναν (1) µόνο υποψιφιο 

-Ζνταξθ ςε µεταπτυχιακό πρόγραµµα για δίπλωµα ειδίκευςθσ ι διδακτορικό 

-Βακµόσ πτυχίου (Αριςτοφχοι) 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Χυγγραφικό ζργο, εάν υπάρχει 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν άλλθ υποτροφία  

οφτε να εργάηονται με πλιρθ απαςχόλθςθ ςε δθµόςιο ι ιδιωτικό φορζα 

-Θγετικζσ ικανότθτεσ των υποψθφίων. 

  

Λνςτιτοφτο Ζρευνασ και Κεραπείασ  

τθσ Χυμπεριφοράσ 

 
Γλάδςτωνοσ 10  106 77 Υλ. Ξάνιγγοσ - Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3840129   fax: +30 210 3840803 

http://www.ibrt.gr    e-mail: ibrt@ibrt.gr  
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α).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Πανεπιςτιµια τθσ Ελλάδασ για πτυχιοφχουσ τθσ 
Ξλινικισ Ψυχολογίασ ι ειδικευόµενουσ ψυχίατρουσ (Ωποτροφία «Γιάννθσ 
Ππουλουγοφρθσ») 

β).  Ωποτροφία ςε φοιτθτζσ του 2ου ζτουσ του ΛΕΚΧ (ζκπτωςθ 30% ςτα δίδακτρα 
του 3ου - 4ου ζτουσ) 

α).  Θ υποτροφία χορθγείται ςε ζναν από τουσ εκπαιδευόµενουσ κάκε 
εκπαιδευτικοφ ζτουσ  

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

β) . Χπουδαςτικι επίδοςθ των δφο πρϊτων ετϊν  

-Επιµζλεια, ςυνζπεια, επίδοςθ ςτισ εργαςίεσ και εξετάςεισ 

α) και β):  Ψζςςερα (4) ζτθ ςπουδϊν ςτο Λνςτιτοφτο Ζρευνασ και Κεραπείασ τθσ 
Χυμπεριφοράσ. 

  

Ξζντρο Υρογραμματιςμοφ και  

Σικονομικϊν Ερευνϊν (ΞΕΥΕ) 

 
Αμερικισ 11  106 72  Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3676439  

fax: +30210 3611136  

http://www.kepe.gr   

e-mail: kepe@kepe.gr     

Υλθρ: κα Β. Ππουςοφνθ 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτθν Σικονοµικι Επιςτιµθ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ελλθνικι ικαγζνεια 

-Υτυχίο Σικονοµικοφ Ψµιµατοσ ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ ι ιςότιµο τθσ αλλοδαπισ 

-Βακµόσ πτυχίου 

-Γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ όπου κα φοιτιςουν 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Για τουσ άνδρεσ, εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι νόµιµθ 
απαλλαγι ι αναβολι µζχρι το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ 

-Σι υποψιφιοι υπότροφοι να μθν είναι υπάλλθλοι του ΞΕΥΕ 

Πζχρι τζςςερα (4) ζτθ. 

 

Kοργιαλζνειον Άκλον 

 
Δθμοκρίτου 21,  106 73 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3612036  +30 210 3616501   

fax: +30 210 3637034    

http://www.korgialenio.gr     

e-mail: info@korgialenio.gr   

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (χϊρεσ -µζλθ 

 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ Βορείου Αµερικισ)  

για πτυχιοφχουσ Κετικϊν Επιςτθµϊν (εκτόσ από Λατρικι),  
ςτουσ τοµείσ τθσ Γεωργίασ, Βιοµθχανίασ ι Ψεχνολογίασ 

-Βακµόσ πτυχίου «Άριςτα» ςτο µάκθµα ι ςτα µακιµατα  

του ειδικοφ αντικειµζνου, άλλωσ, τουλάχιςτον,   

«Οίαν Ξαλϊσ» 

-Άρτια γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ των ςπουδϊν 

 (εξζταςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα) 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 
-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία  

http://www.kepe.gr/
mailto:kepe@kepe.gr
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από άλλθ πθγι 

∆φο (2) ζτθ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα ι δφο  

(1-2) ακόµθ ζτθ. 

  

Η’ Ξυνθγετικι Σμοςπονδία Κεςςαλίασ  

και Ριςων Χποράδων 
 

Υαναγοφλθ 25 (5οσ όροφοσ) 412 23 Οάριςα  

Ψθλ. & Fax: +30 2410 282982 e-mail: komthes@otenet.gr  

  

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό ςτο γνωςτικό αντικείµενο 
 «∆ιαχείριςθ άγριασ πανίδασ και λιβαδικϊν οικοςυςτθµάτων» 

-Υτυχιοφχοι των Χχολϊν ∆αςολογίασ (ΑΕΛ) και ∆αςοπονίασ (ΨΕΛ) 

-Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι 

-Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό. 
 

OTE-COSMOTE 
 

Ψμιμα Εταιρικισ Ωπευκυνότθτασ  
Διεφκυνςθ Εταιρικισ Επικοινωνίασ Σμίλου ΣΨΕ                                      

Ο.Ξθφιςίασ 99  151 24 Παροφςι  Αττικισ                           

Ψθλ: +30 210 6177409 +30 210 6118178  fax: +30 210 6115873               

http://www.ote-cosmote-scholarships.gr                           

e-mail: info@ote-cosmote-scholarships.gr    

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό για πρωτοετείσ φοιτθτζσ Α.Ε.Λ. όλων των 
κλάδων (είκοςι  –20- υποτροφίεσ φψουσ 15.280 € θ κάκε μία -ο αρικμόσ των 
υποτροφιϊν και του ποςοφ τθσ υποτροφίασ μπορεί να μεταβάλλεται ανά ζτοσ) 

Α. Υροχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Υρόγραμμα Ωποτροφιϊν: 

1).  Σι υποψιφιοι υπότροφοι να ζχουν αποφοιτιςει κατά  

το τρζχον ζτοσ από Ελλθνικό Γενικό Δθμόςιο Οφκειο ενόσ  

εκ των Ρομϊν που περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ του κάκε ζτουσ και να 
είναι επιτυχόντεσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ με Υανελλινιεσ εξετάςεισ  ςε ΑΕΛ 
(εξαιροφνται οι Χτρατιωτικζσ Χχολζσ). 

2).  Θ Χχολι, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ υπότροφοσ κα εγγραφεί και κα 
παρακολουκεί τα μακιματα, να βρίςκεται ςε διαφορετικό Ρομό από τον Ρομό 
όπου βρίςκεται το Οφκειο αποφοίτθςισ του. 

3).  Για τουσ άρρενεσ, να προκφπτει από τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά ότι 
ζχει απαλλαγεί από τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι ζχει λάβει αναβολι 
κατάταξισ του ςτον Ελλθνικό ςτρατό, θ οποία καλφπτει, κατά τθν ζναρξθ τθσ 
υποτροφίασ, όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του. Εάν ο υποψιφιοσ δεν ζχει λάβει 
ζωσ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν πρόςκλθςθ κατάταξθσ, κα 
προςκομίηεται ςχετικι υπεφκυνθ διλωςι του. 

4).  Ρα υποβάλουν θλεκτρονικά τθν ςχετικι αίτθςθ και να προςκομίςουν τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά το αργότερο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ. 

Β. Ξριτιρια για τθν επιλογι υποψθφίων: 

-Ωποψιφιοσ υπότρφοσ με ειδικζσ ανάγκεσ ι προβλιματα υγείασ 

-Θ οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου υποτρόφου και τθσ οικογζνειασ ι των 
προςϊπων που ζχουν τθ μζριμνά του 

-Θ οικογενειακι κατάςταςθ του υποψθφίου (ενδεικτικά αναφζρονται: αν είναι 
τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ και δεν δικαιοφται μεταγραφι ςε Υανεπιςτιμιο 
που βρίςκεται ςτον ίδιο Ρομό με τον Ρομό τοφ Ουκείου αποφοίτθςισ του, αν 
είναι τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ, αν ζχει άλλον αδελφό που να ςπουδάηει 
εκτόσ του Ρομοφ) 

mailto:komthes@otenet.gr
http://www.ote-cosmote-scholarships.gr/
mailto:info@ote-cosmote-scholarships.gr
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-Βακμόσ απολυτθρίου Ουκείου. 

   

Ξζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ  

Σικονομικοφ Δικαίου 

(Centre of International and European  

Economic Law ) 
http://www.cieel.gr  

 

Ψ.Κ. 14  551 02 Ξαλαμαριά Κεςςαλονίκθσ         

Ψθλ: +30 2310 486901 fax: +30 2310 476366                   

e-mail: kdeod@cieel.gr  Υλθρ: κα Π. Υαπανικολάου 

 

-Εισ μνιμθ του ιδρυτι του κζντρου κακθγθτι Δθμθτρίου Ευρυγζνθ 
δθμιουργικθκε το 1988 ο κεςμόσ «Τποτροφίεσ Δθμθτρίου Ευρυγζνθ» με ςκοπό 
τθν εξειδίκευςθ νζων επιςτθμόνων μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτο επιςτθμονικό 
του αντικείμενο.  

-Σι υποτροφίεσ χορθγοφνται από τον δικθγορικό ςφλλογο Κεςςαλονίκθσ  
για πτυχιοφχουσ Ρομικϊν Επιςτθμϊν  
-διάρκεια ενόσ  (1) ζτουσ 

-Από το 1999, δθμιουργικθκε ο κεςμόσ «Τποτροφία Κρατεροφ Ιωάννου» για 
πτυχιοφχο του Δθμοκρίτειου Υανεπιςτθμίου Κράκθσ, ςτθ μνιμθ του επίτιμου  
διευκυντι του Ξζντρου Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Δικαίου, 
κακθγθτι Ξρατεροφ Λωάννου, δικαςτι ςτο Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκϊν 
Ξοινοτιτων, διάρκειασ ενόσ  (1) ζτουσ.                                                                 

 - Σι υποτροφίεσ αυτζσ προκθρφςςονται ετθςίωσ.   

 

Οφκειο Ελλθνίδων 

(Δωρεά Παρίασ Χειμαρίου  

ςτθ μνιμθ του Δθμοςκζνθ Υουρι)  

 
Δθμοκρίτου 14  106 73 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3611042   +30 210 3628978 

fax: +30 210 3607355        

e-mail: lykeionhellinidon@ath.forthnet.gr  

Υλθρ: κα Χ. Δζνδια 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςε ΑΕΛ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
ςτουσ κλάδουσ τθσ Οαογραφίασ, Ενδυµατολογίασ, Εκνοµουςικολογίασ  
και Πουςειολογίασ. 

-Ελλθνίδεσ, ωσ 30 ετϊν 

-Bακµόσ πτυχίου 

-Σι υποψιφιεσ κα πρζπει να είναι ικανζσ να πραγµατοποιιςουν ςπουδζσ 
επιπζδου πάνω ςε ςυγκεκριµζνο κζµα ι γνωςτικό αντικείµενο 

-Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν επιπζδου Proficiency, Dalf 

-Σι υποψιφιεσ δεν µποροφν να υποβάλουν αίτθςθ 

 για περιςςότερεσ από µία ειδικεφςεισ 

Ζνα (1) ζτοσ, µε δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζνα (1)  

ακόµθ ζτοσ. 

 

Χφλλογοσ «Σι φίλοι τθσ Πουςικισ» 
http://www.sfm.gr  

 

Πζγαρο Πουςικισ Ακθνϊν 

http://www.cieel.gr/
mailto:kdeod@cieel.gr
mailto:lykeionhellinidon@ath.forthnet.gr
http://www.sfm.gr/
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Βας. Χοφίασ και Ξόκκαλθ 115 21 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7282702  +30 210 7282713   

+30 210 7282706  fax: +30 210 7290174 

Υλθρ: Γραμματεία Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Χυλλόγου 

 

Α).  Ωποτροφίεσ Ξυβζλθ - Γιάννθ Χορν 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ςτουσ τοµείσ  

και  ςτισ ειδικότθτεσ του Κεάτρου και τθσ Πουςικισ: 

α).  Κεατρικι Αγωγι (µε ζµφαςθ ςτθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ  
εκπαιδευτικϊν προγραµµάτων) 

β).  Πουςικι Βιβλιοκθκονοµία (Υλθροφοριακά ςυςτιµατα) 

γ).  Πουςικι Εκπαίδευςθ (µε ζµφαςθ ςτθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν προγραµµάτων) 

Υροχποκζςεισ: 

α).  Υτυχίο Υανεπιςτθµίου Ψµιµατοσ Κεατρικϊν Χπουδϊν 

-Ελλθνικι Λκαγζνεια  

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Ξαλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία οι υποψιφιοι επικυµοφν  
να ςπουδάςουν 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ για µετεκπαίδευςθ από κατάλλθλο εκπαιδευτικό ‘Λδρυµα 
του εξωτερικοφ 

-Ρα µθν ζχουν εξαςφαλίςει για το ίδιο χρονικό διάςτθµα 

υποτροφία του ίδιου αντικειµζνου από άλλθ πθγι 

β).  Υτυχίο Υανεπιςτθµίου ι  ΨΕΛ ςτθ  Βιβλιοκθκονοµία  

και καλζσ µουςικζσ γνϊςεισ  

-Ελλθνικι Λκαγζνεια  
-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Ξαλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία οι υποψιφιοι επικυµοφν  
να ςπουδάςουν 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ για µετεκπαίδευςθ από κατάλλθλο εκπαιδευτικό ‘Λδρυµα 
του εξωτερικοφ 

-Ρα µθν ζχουν εξαςφαλίςει για το ίδιο χρονικό διάςτθµα υποτροφία του ίδιου 
αντικειµζνου από άλλθ πθγι 

γ). Υτυχίο Υανεπιςτθµιακοφ Ψµιµατοσ Πουςικϊν Χπουδϊν ι Υτυχίο 
Υαιδαγωγικοφ Ψµιµατοσ Υανεπιςτθµίου και καλζσ µουςικζσ γνϊςεισ 

-Ελλθνικι Λκαγζνεια 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Ξαλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία οι υποψιφιοι επικυµοφν  
να ςπουδάςουν 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ για µετεκπαίδευςθ από κατάλλθλο εκπαιδευτικό ‘Λδρυµα 
του εξωτερικοφ 

-Ρα µθν ζχουν εξαςφαλίςει για το ίδιο χρονικό διάςτθµα υποτροφία του ίδιου 
αντικειµζνου από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Β).  Ξλθροδότθμα Ψριάντθ Αλεξάνδρασ 

 
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για µουςικζσ ςπουδζσ 

-Ελλθνικι Λκαγζνεια 

-Θλικία ζωσ 30 ετϊν 

-Ψελειόφοιτοι ι απόφοιτοι αναγνωριςµζνων Ωδείων 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ για µετεκπαίδευςθ από κατάλλθλο µουςικό Μδρυµα  
του εξωτερικοφ 
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-Ρα µθν ζχουν εξαςφαλίςει για το ίδιο χρονικό διάςτθµα υποτροφία 

του ιδίου αντικειµζνου από άλλθ πθγι 

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

Γ) Χωματείο «Κόςμοσ εν Αρμονία»  

Bραβείο Ψηίνα Ππαχάουερ 
 

Σλοκλιρωςθ ςπουδϊν ςτο εξωτερικό και εξαςφάλιςθ των πρϊτων ςυναυλιϊν 
του υποτρόφου ςτθν Ελλάδα και ςτθν Λςπανία 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ζλλθνασ και Ελλθνίδα 

-Θλικία ζωσ 27 ετϊν 

-Ξάτοχοι διπλϊµατοσ πιάνου 

-Σ/θ υπότροφοσ δεν πρζπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι  

Ζνα (1) ι δφο (2) ζτθ. 

 

Δ) Χωματείο «Ωποτροφίεσ Παρία Ξάλλασ»                                                                                     

 
Σλοκλιρωςθ ςπουδϊν ςτο εξωτερικό (Ουρικό τραγοφδι) 

-Επιλογι µε διαγωνιςµό (ακρόαςθ) 

-Απόφοιτοι Ουκείου 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα 

-Τριο θλικίασ (ζωσ 27 ετϊν για τισ γυναίκεσ και ζωσ 30 ετϊν για τουσ άνδρεσ) 
-Ξάτοχοι διπλϊµατοσ µονωδίασ ι τελειόφοιτοι αναγνωριςµζνων Ωδείων 

-Γνϊςθ, τουλάχιςτον, δφο (2) ξζνων γλωςςϊν 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 

  

Εταιρεία Σγκολόγων Υακολόγων Ελλάδοσ 
http://www.hesmo.gr  

 
Ο.Αλεξάνδρασ 105 (4οσ όροφοσ) 114 75 Ακινα  

Ψθλ. &  Fax: +30 210 6457971 

e-mail: hesmo@otenet.gr  

 

Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ Σγκολόγων Υακολόγων Ελλάδασ (ΕΣΥΕ) 
προκθρφςςει ςτισ αρχζσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, μετά από απόφαςι του, 
υποτροφίεσ εξωτερικοφ ςτθν Ξλινικι Σγκολογία για νζουσ ειδικευμζνουσ ι 
ειδικευόμενουσ ςτθν πακολογικι-ογκολογία.                   

 Χτο πλαίςιο των υποτροφιϊν αυτϊν, μεταξφ άλλων, εντάςςονται και  οι 
παρακάτω υποτροφίεσ:  

α). υποτροφία εξωτερικοφ Ξλινικισ Σγκολογίασ-ESMO “Athens Grant ‘98” 
β).  υποτροφία εξωτερικοφ Ξλινικισ Σγκολογίασ-ΕΣΥΕ  

«Μιχ. Βαςιλομανωλάκθ» 

 

Σι υποψιφιοι υπότροφοι κατακζτουν ςτθν ΕΣΥΕ φάκελο με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ςε θλεκτρονικι μορφι και μζςω e-mail (hesmo@otenet.gr ) από 
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ μζχρι τθν εκάςτοτε καταλθκτικι 
θμερομθνία. Υλθροφορίεσ,  προκθρφξεισ, απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και 
Εςωτερικόσ Ξανονιςμόσ Ωποτροφιϊν Εξωτερικοφ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
τθσ ΕΣΥΕ: http://www.hesmo.gr    

-Διάρκεια υποτροφιϊν τρεισ ωσ δϊδεκα (3-12) μινεσ εκάςτθ. 

 

http://www.hesmo.gr/
mailto:hesmo@otenet.gr
mailto:hesmo@otenet.gr
http://www.hesmo.gr/


166 

 

Revoil - Ανϊνυμοσ Ελλθνικι Εταιρεία Υετρελαϊοειδϊν 
 

Ξαποδιςτρίου 5, 166 72 Βάρθ Αττικισ  

Ψθλ: +30 210 8976000 fax: +30 210 8974943 

http://www.revoil.gr  

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτουσ κλάδουσ «Ενζργεια», «Υεριβάλλον » και 
«∆ιοίκθςθ Επιχειριςεων» 

-Υτυχιοφχοι ΑΕΛ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ 

-Ζτοσ απόκτθςθσ πτυχίου 

-Βακµόσ πτυχίου 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 
   

Φοταριανόσ Τμιλοσ Ακθνϊν 

“Σργανιςμόσ Ωποτροφιϊν 
 ΕΛΦΘΡΘΧ ΞΑΛ ΠΛΧΑΘΟ ΥΣΩΟΠΕΡΨΘ” 

 
Απόλλωνοσ 9Α και Βουλισ, 105 57 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3311729  fax: +30 210 3311062  

http://www.rotary-athinai.org   

e-mail: rcathina@otenet.gr 

Υλθρ: κ. Ευάγγ. Πζξθσ 

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ των ΑΕΛ τθσ Ακινασ 
-Σικονοµικά αδφναµοι  φοιτθτζσ 

-∆φο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

-Μόνον απόφοιτοι Χχολείων Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ 

-Σ υποψιφιοσ δεν πρζπει λαµβάνει υποτροφία από άλλθ πθγι 

Ψζςςερα (4) ζτθ. 

 

Χ.Α.Φ.Ε. 

Χφνδεςμοσ Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρείασ 
 

Υλατεία Ξαρφτςθ 10, 105 61 Ακινα  

Ψθλ. & Fax: +30 210 3234340                                

e-mail: sa-fe@otenet.gr  

 

Ωποτροφία «Χοφία Χαββίδου» 

  
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό για πτυχιοφχουσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ  

-Απόφοιτοι των Αρςακείων - Ψοςιτςείων Χχολείων τθσ Φιλεκπαιδευτικισ 
Εταιρείασ 

-Ενεργά µζλθ του Χ.Α.Φ.Ε. 

-Βακµόσ πτυχίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Αποδοχι του ξζνου Υανεπιςτθµίου. 

  

Χφλλογοσ Φίλων Πουςικισ Κεςςαλονίκθσ        

Χωματείο 
 

Πζγαρο Πουςικισ Κεςςαλονίκθσ 

25θ Παρτίου και Παρίασ Ξάλλασ 546 46 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 895909 fax: +30 2310 895961  

http://www.revoil.gr/
http://www.rotary-athinai.org/
mailto:rcathina@otenet.gr
mailto:sa-fe@otenet.gr
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e-mail: sfmth@otenet.gr    

Υλθροφορίεσ για μελλοντικζσ υποτροφίεσ: http://www.thessfriendsofmusic.gr  

Υλθρ: κα Φ. Γάκθ - Γραμματζασ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου 

 

Δεν υπάρχει διαδικαςία ςε εξζλιξθ χοριγθςθσ υποτροφιϊν.  

 

ΧΕΕΥΕ -ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΕΨΑΛΦΛΩΡ ΕΠΥΣΦΛΑΧ  
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΕΛΔΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 
 

Κζτιδοσ 4, 115 28 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7291050-051 fax: +30 210 7245172  

http://www.seepe.gr     

e-mail: seepe@seepe.gr  

 

Ψοµείσ  ςπουδϊν:  

α). Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ πτυχιοφχων των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ Ελλάδασ ςε κζµατα 
ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του κλάδου, Ενζργεια και Διαχείριςθ του 
περιβάλλοντοσ  

β). ∆ιδακτορικζσ ςπουδζσ 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ από ΑΕΛ-ΨΕΛ τθσ χϊρασ 

-Σι υπότροφοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν τθν µεταπτυχιακι τουσ εργαςία ςε 
προκακοριςµζνο χρόνο 

-Ωπάλλθλοι και ςυγγενείσ 1ου και 2ου βακµοφ εργαηοµζνων ςτισ Εταιρείεσ - 
Πζλθ του ΧΕΕΥΕ δεν δικαιοφνται υποτροφία 

-Βακµόσ και ζτοσ απόκτθςθσ πτυχίου ι διπλϊµατοσ και ςχζςθ τθσ διατριβισ με 
το κζµα 

-Σι υποψιφιοι δεν πρζπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 
Πεταπτυχιακό: Ψρία (3) ζτθ  

∆ιδακτορικό: Ψζςςερα (4) ζτθ. 

 

Χφνδεςμοσ Χχολικϊν Επικουρικϊν Ωποτροφιϊν Ρομοφ άνκθσ 
 

28
θσ

 Σκτωβρίου 214, 671 00 άνκθ  

Ψθλ: +30 6977032669   

e-mail: m30tsakiri@yahoo.gr  

Υλθρ: κα Υ. Χυμεωνίδου - Υρόεδροσ 

 

Οικονομικό βοικθμα για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

(υποτροφίεσ από δωρεζσ) 

-Ξαλι επίδοςθ 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό άνκθσ 

-Άριςτο ικοσ 

-Σικονοµικι αδυναµία. 

  

 
 
 
 
 
Ωδείο Φίλιπποσ Ράκασ 
 

Λπποκράτουσ 41, 106 80 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3634000 fax: +30 210 3602827   

mailto:sfmth@otenet.gr
http://www.thessfriendsofmusic.gr/
http://www.seepe.gr/
mailto:seepe@seepe.gr
mailto:m30tsakiri@yahoo.gr
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e-mail : conservatory@nakas.gr 

http://www.nakas.gr  

  

α). Yποτροφίεσ φοίτθςθσ ενόσ (1)  ζτουσ (κάλυψθ διδάκτρων) για ςπουδζσ 
 ςτον τοµζα κλαςικισ µουςικισ του Ωδείου Φ.Ράκασ 

β).  ∆ιεξαγωγι διαγωνιςµοφ για χοριγθςθ υποτροφίασ τθσ Yamaha Music 
Foundation of Europe (κάκε χρόνο ο διαγωνιςµόσ καλφπτει διαφορετικι 
κατθγορία µουςικοφ οργάνου) 

γ) . Υαροχι ενιςχυτικϊν υποτροφιϊν ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ ςπουδαςτζσ 
που ζχουν επιλεγεί από το Berklee College of Music, µζςω ακροάςεων 
(auditions@berklee.edu) 

α).  ∆ιαδικαςία ηωντανισ ακρόαςθσ  

β).  Σι υποψιφιοι πρζπει: 

-να φοιτοφν ςε αναγνωριςµζνο Ωδείο, Πουςικι Χχολι ι ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ 

-θλικία ωσ 25 ετϊν 

γ).  Ακροάςεισ ςε ςχετικό µουςικό όργανο, µε ερµθνεία ενόσ ζργου τθσ επιλογισ 
του υποψθφίου. 

  

 

∆ΛΕΚΡΕΛΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΛ 
 

 

Γερμανικι Ωπθρεςία Ακαδθμαϊκϊν Ανταλλαγϊν                                                      
Ενθμερωτικό Ξζντρο Ακθνϊν                                          

Deutscher Akademischer Austausch Dienst  (DAAD)                                                 

Λνςτιτοφτο Goethe      
Σμιρου 14-16,  106 72 Ακινα                                                                                                           
Ψθλ: +30 210 3608171 fax: +30 210 3626263                                                                                                                                                                  

http://www.daad.gr  e-mail: daad@athen.goethe.org 

(προςωπικι ενθμζρωςθ: Ψρίτθ και Υζμπτθ 9.30-13.30 και Ψετάρτθ 14.00-18.00) 

 

 Ωποτροφίεσ για: 

α).  Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ των κλάδων: Ξαλϊν Ψεχνϊν, 
Ξινθµατογράφου, Δραματικισ Ψζχνθσ, Πουςικισ και Αρχιτεκτονικισ  

β).   Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για πτυχιοφχουσ όλων των κλάδων  
γ).   Διδακτορικζσ, μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ και ζρευνα 

- Ωποψιφιοι διδάκτορεσ, διδάκτορεσ και ανερχόμενοι νζοι επιςτιμονεσ όλων 
των κλάδων 

-υποτροφίεσ ζρευνασ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ 

-υποτροφίεσ ζρευνασ μικρισ διάρκειασ (ζωσ 6 μινεσ) 

-Ωποψιφιοι διδάκτορεσ και ανερχόμενοι νζοι επιςτιμονεσ ςτον  κλάδο  τθσ 
Αρχαιολογίασ 

δ).   Ειδικι υποτροφία ζρευνασ ενόσ (1) ζτουσ «DAAD – Παρία Trumpf-
Ουριτηάκθ» ςτον κλάδο τθσ Αρχαιολογίασ 

-Ωποψιφιοι διδάκτορεσ, διδάκτορεσ και νζοι επιςτιμονεσ 

ε).  Ωποτροφίεσ για κακθγθτζσ και επιςτιμονεσ Ανωτάτων Χχολϊν και 

Ερευνθτικϊν Λδρυμάτων 

-Ξακθγθτζσ και επιςτιμονεσ Ανωτάτων Χχολϊν και Ερευνθτικϊν Λδρυμάτων 

των κλάδων Ξαλϊν Ψεχνϊν και Αρχιτεκτονικισ 
-Ξακθγθτζσ και επιςτιμονεσ Ανωτάτων Χχολϊν και Ερευνθτικϊν Λδρυμάτων 

όλων των κλάδων 

η).  Ωποτροφίεσ εκμάκθςθσ Γλϊςςασ: 

-Κερινά μακιματα για προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 

-Εντατικά Ψμιματα για προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, 

mailto:conservatory@nakas.gr
http://www.nakas.gr/
http://www.daad.gr/
mailto:daad@athen.goethe.org
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υποψιφιουσ διδάκτορεσ και επιςτιμονεσ που απαςχολοφνται ςε Ελλθνικά ΑΕΛ 
και Ερευνθτικά Λδρφματα. 

θ).  Επαναπρόςκλθςθ για πρϊθν υποτρόφουσ τθσ DAAD ςε Ανϊτατθ Χχολι ι 

εξωπανεπιςτθμιακό ερευνθτικό Μδρυμα τθσ Γερμανίασ 

κ). Εκπαιδευτικά ταξίδια ςτθ Γερμανία ομάδων φοιτθτϊν 

ι).  Ειδικά προγράμματα: 

-DLR – DAAD: Ωποτροφία για Ζρευνα ςτουσ τομείσ: Διαςτιματοσ, 
Αεροναυπθγικισ, Ενζργειασ και Πεταφορϊν 
-DAAD/Roche-Diagnostics: Ωποτροφία για υποψθφίουσ μεταδιδακτορικϊν. 
Αιτιςεισ μποροφν να υποβλθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 

-ΛΞΩDA: κοινό Υρόγραμμα με το ΛΞΩ (δείτε ΛΞΩ ςελ. 73). 

-Κζςεισ πρακτικισ εξάςκθςθσ για φοιτθτζσ των  Φυςικϊν επιςτθμϊν και των 
κλάδων Πθχανικϊν και Πθχανολογίασ, όπωσ και Γεωπονίασ και Δαςολογίασ. 

 

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΦΛΗΣΡΑΧ (UNIVERSITY  

OF ARIZONA) 

 
Ξολλζγιο Πθχανικισ και Πεταλλείων 
Ψμιμα Αεροναυπθγϊν και Πθχανολόγων Πθχανικϊν 

The University of Arizona 

1130 Ρ. Mountain Avenue Bldg. 119 

P. O. Box 210119 Tucson, Arizona 85721-0119 USA 

Phone: (+1) 520-621-6120   

fax: (+1) 520-621-8191 

http://www.u.arizona.edu/~dimitri/  

e-mail: dimitri@u.arizona.edu  

Information: Dr. Dimitri B. Kececioglu, P. E. 

Professor of Aerospace and Mechanical Engineering 

 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για Master ι Διδακτορικό Ψίτλο  

από το Ψµιµα Αεροδιαςτθµικισ ι Πθχανολογίασ  

του Υανεπιςτθµίου τθσ Αριηόνασ 

-Ελλθνικι καταγωγι  

Ζνα (1) ζτοσ. 

 

ΔΛΕΚΡΘΧ ΣΟΩΠΥΛΑΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ  

ΞΕΡΨΦΣ ΣΟΩΠΥΛΑΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ             

IOC Olympic Studies Centre  
 

The Olympic  Museum                                                                                                             

Villa du Centenaire 

Avenue de l ‘ Elysée, 28 

CH - 1006 Lausanne, Suisse ( Switzerland) 

Phone: +41 21 621 6595  fax: +41 21 621 6386 

http://www.olympic.org/olympic-studies-centre   

  
Πεταπτυχιακι ζρευνα, διατριβι, άρκρο ι ςυγγραφι βιβλίου ςχετικά µε το 
Σλυµπιακό κίνθµα, τθν ιςτορία του, τα ιδανικά του και τθν επίδραςθ των 
Σλυµπιακϊν αγϊνων ςε διάφορουσ τοµείσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και 
πολιτιςµοφ, ςε ζνα ι περιςςότερα από τα πεδία: Λςτορία, Ξοινωνιολογία, 
Ανκρωπολογία, Επικοινωνία, Σικονοµικά, Υολιτικζσ Επιςτιµεσ, Γλωςςολογία, 
Ροµικι, Χπουδζσ για πολιτιςµικά, κρθςκευτικά και λογοτεχνικά κζματα, Ξαλζσ 
Ψζχνεσ, Εκπαίδευςθ και Φιλοςοφία 

http://www.u.arizona.edu/~dimitri/
mailto:dimitri@u.arizona.edu
http://www.olympic.org/olympic-studies-centre
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-Πεταπτυχιακοί υποψιφιοι (επίπεδο Master ι Διδακτορικό) 

-Ξακθγθτζσ Υανεπιςτθµίου που ζχουν λάβει διδακτορικό τίτλο ι άλλον ιςότιµο 
τίτλο τα τελευταία πζντε (5) ζτθ και κατζχουν κζςθ ςε Υανεπιςτιµιο 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ Γαλλικισ ι τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

Ζνα (1) ζτοσ. 

  

Μδρυμα Canon in Europe 

Canon Foundation in Europe 

 
Postbus 2262 1180 EG Amstelveen - The Netherlands 

Phone: +31 (0) 20 545 8934  fax: +31 (0) 20 712 8934 

http://www.canonfoundation.org  

e-mail: foundation@canon-europe.com  

 

Ζρευνα για διακεκριµζνουσ Ευρωπαίουσ διπλωµατοφχουσ ερευνθτζσ 

-Ξάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου ι τουλάχιςτον πτυχίου Master, ςε όλουσ τουσ 
κλάδουσ 

-Σι υποψιφιοι  δεν πρζπει να ζχουν ςυµπλθρϊςει δζκα  
(10)  ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ 

-Θ ερευνθτικι περίοδοσ των Ευρωπαίων ερευνθτϊν-υποτρόφων διανφεται ςτθν 
Λαπωνία και θ ερευνθτικι περίοδοσ των Λαπϊνων ερευνθτϊν ςτθν Ευρϊπθ. 

Ψρείσ ζωσ δϊδεκα (3-12) µινεσ. 

 

EΟΟΘΡΣΑΠΕΦΛΞΑΡΛΞΘ ΕΡΩΧΘ 

 
Παςςαλίασ 22                                                                                                                                         
106 80 Ακινα                                                                                                                                      
Ψθλ: +30 210 3680900                                                                                                                      
fax: +30 210 3633174                                                                                                                           

http://www.hau.gr    e-mail: hau@hau.gr                                                                                                   

Υλθρ: Γραφείο Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου                                                                        

 

Υροπτυχιακζσ και Πεταπτυχιακζσ Χπουδζσ ςε Αμερικανικά Πανεπιςτιμια        

-Ακαδθμαϊκι επίδοςθ                                                                                                 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ                                                                                                    
-Σικονομικι κατάςταςθ                                                                                                                         
-Βεβαίωςθ αποδοχισ από Αμερικανικό Υανεπιςτιμιο                                                                       
-Σι υπότροφοι δεν πρζπει να λαμβάνουν υποτροφία  

από άλλθ πθγι.                                                   

Δϊδεκα  ωσ ςαράντα οκτϊ ( 12-48) μινεσ, ανάλογα  

με τθν υποτροφία. 

 

Μδρυμα  FULBRIGHT 
 

Ακινα: Βας. Χοφίασ  6 (1οσ όροφοσ), 106 74 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 7241811  +30 210 7241812  (εςωτ.203)  

fax: +30 210 7226510 

http://www.fulbright.gr    

e-mail: greekprogram@fulbright.gr    

Υλθρ: κα Ψ. Χατηθεμμανουιλ 

Κεςςαλονίκθ: Βενιηζλου 4 (3οσ όροφοσ), 546 24 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 242904 fax: +30 2310 257410 

http://www.fulbright.gr   

e-mail: edadthes@fulbright.gr     

http://www.canonfoundation.org/
mailto:foundation@canon-europe.com
http://www.hau.gr/
mailto:hau@hau.gr
http://www.fulbright.gr/
mailto:greekprogram@fulbright.gr
http://www.fulbright.gr/
mailto:edadthes@fulbright.gr
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Υλθρ: κ. Δ. Ρτοφτθσ 

 

Πεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτισ Ηνωµζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αµερικισ 
(ςφµφωνα µε τθ ςχετικι προκιρυξθ) 

-Απόφοιτοι Υανεπιςτθµίων τθσ Ελλάδασ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν, εκτόσ 
τθσ Λατρικισ 

-Βακμόσ πτυχίου Ελλθνικοφ ΑΕΛ ,οκτϊ (8,0) και άνω- 

-Βεβαίωςθ αποδοχισ από Αμερικανικό Υανεπιςτιµιο 
-Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

- Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Ζνα (1) ζτοσ.        

 

ΕCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 
 

Relations Internationales 

61, avenue du Président Wilson 

94235 Cachan cedex, France  

Phone: +33 1 47 40 21 71  

fax: +33 1 47 40 23 79 

http://www.ens-cachan.fr   

e-mail: bourse.internationale@ens-cachan.fr  

  

Πεταπτυχιακζσ και ∆ιδακτορικζσ ςπουδζσ (2ο ζτοσ - ζρευνα) 

α) ςτισ Επιςτιµεσ: Εφαρµοςµζνα Πακθµατικά, Ωπολογιςτζσ, Φυςικι, Χθµεία και 
Βιολογία 

β) ςτουσ τοµείσ Πθχανικϊν: Πθχανολόγοι Πθχανικοί, Υολιτικοί Πθχανικοί, 
Θλεκτρολόγοι Πθχανικοί 
γ) ςτισ Ξοινωνικζσ και Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιµεσ: Ξοινωνιολογία, Λςτορία, 
Σικονοµικά, Ροµικι και ∆ιοίκθςθ, Χχζδιο, Υαιδαγωγικζσ Επιςτιµεσ 

-Σι υποψιφιοι ςε επίπεδο Master πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει το 1ο ζτοσ 
ςπουδϊν τουσ ι τουλάχιςτον, να ζχουν πτυχίο ι ιςοδφναµο αυτοφ, που 
αποκτικθκε εκτόσ Γαλλίασ 

-Σι υποψιφιοι ςε επίπεδο Διδακτορικοφ τίτλου πρζπει να ζχουν, τουλάχιςτον, 
πτυχίο Master ι ιςοδφναµο, που αποκτικθκε εκτόσ Γαλλίασ ι να ζχουν εγγραφεί 
ςτο 1ο ζτοσ Διδακτορικοφ διπλϊματοσ εκτόσ Γαλλίασ 

Από ζξι ζωσ δϊδεκα (6-12) µινεσ. 

  

KDI SCHOOL OF PUBLIC POLICY  

AND MANAGEMENT 
 

The Office of Admissions, 87 Hoegiro Dongdaemun-Gu, Seoul 130-868  
South Korea 
Phone: +82-2-3299-1281 fax: +82-2-3299-1223 

http://www.kdischool.ac.kr      http://blog.naver.com/kdi_school   

e-mail: admissions@kdischool.ac.kr  

Information: Su hyeon Kim – International Student Admissions Coordinator 

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ για: 

-Master ςτθ ∆θµόςια Υολιτικι (MPP) 

-Master ςτθν Αναπτυξιακι Υολιτικι (MDP) 

-PhD ςτθ ∆θµόςια Υολιτικι                                               

-PhD ςτθν Αναπτυξιακι Υολιτικι 

 

-Απαραίτθτθ θ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, τα μακιματα διεξάγονται 

http://www.ens-cachan.fr/
mailto:bourse.internationale@ens-cachan.fr
http://www.kdischool.ac.kr/
http://blog.naver.com/kdi_school
mailto:admissions@kdischool.ac.kr
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ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα. 

-Υροτιμϊνται κυβερνθτικά ςτελζχθ με επαγγελματικι πείρα. 

  

  

ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΠΛΟΑΡΣΩ, ΛΨΑΟΛΑ  

(POLITECNICO DI MILANO) 
 

Piazza Leonardo da Vinci 32,  20133 Milano - Italy  

http://www.polimi.it        

e-mail: relext@polimi.it  

 

Πεταπτυχιακζσ, διδακτορικζσ ςπουδζσ και ζρευνα 

-Ευρωπαίοι φοιτθτζσ 

-Σικονοµικι κατάςταςθ. 

 

Μδρυμα Reuters – ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΨΘΧ ΣΦΣΦΔΘΧ 
 

Reuters Institute for the Study of Journalism 

Department of Politics and International Relations 

University of Oxford 13, Norham Gardens Oxford, OX2 6PS                                      

United Kingdom 
Phone: +44(0)1865 611 090  

http://www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk  

 

Υαρακολοφκθςθ προγράµµατοσ εν ενεργεία δθµοςιογράφων ςτο Πανεπιςτιµιο 
τθσ Οξφόρδθσ 

-∆θµοςιογράφοι µε τουλάχιςτον πζντε (5)  ζτθ  επαγγελµατικισ εναςχόλθςθσ µε 
τθ δθµοςιογραφία, οι οποίοι εργάηονται αποκλειςτικά ςε ζντυπα ι θλεκτρονικά 
µζςα ενθµζρωςθσ 

-∆ίδεται προτεραιότθτα ςε δθµοςιογράφουσ που κα προτείνουν ερευνθτικά 
προγράµµατα, τα οποία εµπίπτουν ςε τοµείσ ενδιαφζροντοσ του προγράµµατοσ 

Ψρεισ (3) ι ζξι (6) µινεσ. 

 

Ξοινωφελζσ Μδρυμα «Ελλθνικό Μδρυμα Χάρβαρντ»  

HELLENIC HARVARD FOUNDATION  
 

Γρθγορίου Αυξεντίου 1 & Ξαςςαβζτθ, 145 62 Ξθφιςιά Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 6777990  fax: +30 210 6777494  

e-mail: verykio@otenet.gr  

Υλθρ: κ. Ζκτ. Βερφκιοσ 
 

Οικονομικό βοικθμα  

-Πεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςε Χχολζσ του Πανεπιςτθµίου Χάρβαρντ 

-Σ πρϊτοσ χρόνοσ  

-Απαραίτθτθ προχπόκεςθ: 

-Σι υποψιφιοι να ζχουν ιδθ γίνει δεκτοί από το Χάρβαρντ 

-Τλα τα επιςτθμονικά πεδία, ζμφαςθ ςτισ Ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα  

-Σικονοµικι (ατομικι ι και οικογενειακι) κατάςταςθ των αιτοφντων. 

 

http://www.polimi.it/
mailto:relext@polimi.it
http://www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/
mailto:verykio@otenet.gr
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ΕΡΕΧ  ΞΩΒΕΦΡΘΧΕΛΧ  -   ΥΦΕΧΒΕΛΕΧ 

 
ΓΑΟΟΛΞΘ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘ 

 

Γαλλικό  Λνςτιτοφτο Ακθνϊν  

Institut Français d'Athènes 

 
Χίνα 31, 106 80 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3398739 +30 210 3398740  

fax: +30 210 3646873 

http://www.ifa.gr   e-mail: scus@ifa.gr  

Υλθρ: Ωπθρεςία Υανεπιςτθμιακισ και Επιςτθμονικισ Χυνεργαςίασ τθσ Γαλλικισ 
Υρεςβείασ ςτθν Ελλάδα 

κα Mireille Voyatzi 

 

1) Ωποτροφίεσ βάςει κοινωνικϊν κριτθρίων 
 

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Γαλλία (ςε επίπεδο Master, DEA ι DESS) 

-Ευρωπαίοι φοιτθτζσ 

-Θλικία ζωσ 26 ετϊν 

-Σι  γονείσ των υποτρόφων ι οι ίδιοι να ζχουν εργαςτεί ςτθ Γαλλία δφο (2) ζτθ 
πριν από το ζτοσ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ. 

Υλθρ:  http://www.cnous.fr/vieetud/bourses.htm#etranger   

 

2) Ωποτροφίεσ βάςει ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων 

 
Πεταπτυχιακζσ και  διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτθ Γαλλία  

(ςε επίπεδο Master, DEA, DESS) 

-Ευρωπαίοι φοιτθτζσ επιπζδου Master και  ∆ιδακτορικοφ 

-Σι υποψιφιοι πρζπει να κατοικοφν ςτθ Γαλλία. 
Υλθρ: http://www.education.gouv.fr/sup/etudiant/aides.htm#univ   

 

3) Ωποτροφίεσ Vrika 

  
Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Γαλλία ςτουσ τοµείσ: 

-Πθχανικζσ επιςτιµεσ, Κετικζσ επιςτιµεσ, Επιςτιµεσ τθσ Ζωισ, Επιςτιµεσ του 
Υεριβάλλοντοσ, Επιςτιµεσ και τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ 
επικοινωνίασ 

-Σικονοµία, Σικονοµικά, Σργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων, Ροµικι, 
Υολιτικζσ επιςτιµεσ, Διεκνείσ ςχζςεισ 

-Ζλλθνεσ απόφοιτοι ΑΕΛ, ΨΕΛ ι κάτοχοι διπλϊµατοσ αναγνωριςµζνου από το 
∆ΣΑΨΑΥ 

-Υροθγοφνται  οι υποψιφιοι µε θλικία ζωσ 28 ετϊν 

-Γνϊςθ τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ 

-Δζκα (10) µινεσ.  

Υλθρ: e-mail:  vrika@ifa.gr  

  

4) Βιομθχανικζσ Χυμβάςεισ Εκπαίδευςθσ μζςω Ζρευνασ (CIFRE) 

 

∆ιδακτορικζσ και µεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ (ςφνδεςθ µιασ Γαλλικισ 

http://www.ifa.gr/
mailto:scus@ifa.gr
http://www.cnous.fr/vieetud/bourses.htm#etranger
http://www.education.gouv.fr/sup/etudiant/aides.htm#univ
mailto:vrika@ifa.gr
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επιχείρθςθσ, ενόσ Γαλλικοφ ι ξζνου εργαςτθρίου µε ζνα νζο πτυχιοφχο) 
-Τλεσ οι εκνικότθτεσ 

-Ξάτοχοι Master 

Σ φοιτθτισ επί διδακτορία προςλαµβάνεται για όλθ τθ διάρκεια τθσ ερευνθτικισ 
του εργαςίασ (τρία –3-  ζτθ) από τθν εταιρεία. 

Υλθρ: 

http://www.anrt.asso.fr/espace_cifre/accueil.jsp?index=2   

  

5) Ωποτροφίεσ Eiffel και Eiffel Doctorat 
 

∆ιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτθ Γαλλία ςτουσ τοµείσ:  

Επιςτιµθ τθσ Πθχανικισ, Σικονοµικά - ∆ιαχείρθςθ, ∆ίκαιο και Υολιτικζσ 
Επιςτιµεσ 

-Ωποψιφιοι διδάκτορεσ εκπονοφντεσ Διδακτορικι διατριβι με ςυνεπίβλεψθ και 
κοινι διεφκυνςθ κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου  

-∆ζκα (10) µινεσ. 

Υλθρ:  http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel  

 

6) Ωποτροφίεσ Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων 
  

Πεταπτυχιακζσ και Διδακτορικζσ ςπουδζσ ςε Υανεπιςτιµια  

ι Ανϊτατεσ Χχολζσ ςτθ Γαλλία (Grandes Ecoles) 

-Ωποτροφίεσ βάςει κριτθρίων αριςτείασ  

-Άλλα κριτιρια που ορίηονται ςτισ ςχετικζσ προκθρφξεισ. 

Υλθρ:  http://www.egide.asso.fr/fr/guide/choisir/listeecoles  

  

7) Ωποτροφίεσ Λδρυμάτων 
 Υλθρ:  http://www.fondations.com 

 

∆ιδακτορικζσ και µετα-διδακτορικζσ υποτροφίεσ. 

- οι Ζλλθνεσ φοιτθτζσ μποροφν να ηθτιςουν επιδότθςθ ςτζγαςθσ     

Υλθρ: http://www.caf.fr   

 

8) Μδρυμα «Lefoulon-Delalande»  

του Λνςτιτοφτου τθσ Γαλλίασ  (INSTITUT DE FRANCE) 

 
Président du Conseil Scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande  
Bureau des Fondations, Institut de France 

23, quai de Conti, 75270 PARIS, Cedex 06 

Phone: +33 1 44 41 44 48  fax: +33 1 44 41 44 30   

Information: www.institut-de-france.fr-Fondation 

e-mail: fondations@institut-de-france.fr        

 

-Πζγα Επιςτθμονικό χρθματικό Ζπακλο με διαγωνιςμό πεντακοςίων χιλιάδων 
Ευρϊ (€ 500.000) ςε εξζχοντεσ επιςτιμονεσ από τουσ τομείσ: Φυςιολογία, 
Βιολογία,  Λατρικι, (ιδιαίτερα, ανάπτυξθ του καρδιο-αγγειακοφ ςυςτιματοσ –
περιλαμβάνεται θ παιδο-καρδιολογία-), Επιδθμιολογία, Γενετικι, Ξλινικι, 
Απεικονιςτικι, Κεραπευτικι, Φαρμακολογία. 

-επιλογι επί φακζλου.  

 

ΛΑΥΩΡΛΞΘ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘ 

Υρεςβεία τθσ Λαπωνίασ 
 

http://www.anrt.asso.fr/espace_cifre/accueil.jsp?index=2
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel
http://www.egide.asso.fr/fr/guide/choisir/listeecoles
http://www.fondations.com/
http://www.caf.fr/
http://www.institut-de-france.fr-fondation/
mailto:fondations@institut-de-france.fr
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Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 46, 152 31 Χαλάνδρι  Αττικισ             

Ψθλ: +30 210 6709900-1-2  fax: +30 210 6709980-1      

http://www.gr.emb-japan.go.jp          

e-mail: cultural@embjp.onds1.gr   

   

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε όλουσ τουσ τοµείσ ςπουδϊν  

ςτα Ιαπωνικά Πανεπιςτιµια (άµεςθ ςχζςθ µε τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ των 
υποτρόφων) 

-Ζλλθνεσ απόφοιτοι ΑΕΛ που επικυµοφν να διεξάγουν ζρευνα ςε Λαπωνικά 
Υανεπιςτιµια 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Υανεπιςτθµιακό πτυχίο 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και ενδιαφζρον για τθν Λαπωνικι γλϊςςα 
(τα μακιματα διεξάγονται ςτα Λαπωνικά µε τθ βοικεια αγγλόφωνου κακθγθτι) 

Ενάµιςι (1 ½) ι δφο (2) ζτθ. 

 

ΞΩΥΦΛΑΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

Ξυπριακι Υρεςβεία ςτθν Ακινα, Πορφωτικό Γραφείο  

Χπίτι τθσ Ξφπρου 

 
ενοφϊντοσ 2Α 105 57 Ακινα  

 Ψθλ.: + 30 210 3734934  fax: + 30 210 3734904 
http://www.spititiskyprou.gr 

e-mail: spiticy@otenet.gr 

 

Ωπουργείο Υαιδείασ & Υολιτιςμοφ:   

 
Γωνία Ξίμωνοσ & Κουκυδίδου 

 Ακρόπολθ 1434 Οευκωςία, Ξφπροσ                    

Διεφκυνςθ Ανϊτερθσ & Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ                                                                       
Ψθλ: +357 22 800625 fax: +357 22 427560 

 http://www.moec.gov.cy 

 

Θ Ξυπριακι Δθμοκρατία, ςτο πλαίςιο του Μνθμονίου Εκπαιδευτικισ 
Χυνεργαςίασ του Ωπουργείου Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων τθσ Ελλάδασ και του 
Ωπουργείου Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ τθσ Ξφπρου, όπωσ επίςθσ ςχετικϊν 
Αποφάςεων του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ, χορθγεί:                                                                           

α) Ωποτροφίεσ προπτυχιακοφ επιπζδου ςε Ζλλθνεσ πολίτεσ που γίνονται δεκτοί 
ςτο Υανεπιςτιμιο Ξφπρου και ςτο Ψεχνολογικό Υανεπιςτιμιο Ξφπρου με 
κριτιριο τθν επίδοςι τουσ ςτισ Υανελλινιεσ Εξετάςεισ (αριςτεφςαντεσ ανά 
Χχολι) 

β) Ωποτροφίεσ προπτυχιακοφ επιπζδου ςε Ζλλθνεσ τθσ Διαςποράσ που φοιτοφν 
ςτο Υανεπιςτιμιο Ξφπρου και ςτο Ψεχνολογικό Υανεπιςτιμιο Ξφπρου 
(κοινωνικοοικονομικά κριτιρια).                                             

γ) Ωποτροφίεσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςε Ζλλθνεσ πολίτεσ που γίνονται δεκτοί 
ςτο Υανεπιςτιμιο Ξφπρου και ςτο Ψεχνολογικό Υανεπιςτιμιο Ξφπρου 

δ) Χτοχευμζνα Πζτρα Ξρατικισ Φοιτθτικισ Υρόνοιασ: αποκλειςτικά βάςει 
κοινωνικοοικονομικϊν κριτθρίων  
και αφοροφν, μεταξφ άλλων,  Ευρωπαίουσ φοιτθτζσ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
πανεπιςτθμίων ςτθν Ξφπρο.  Ιτοι:   

i. Επιδότθςθ ενοικίου 

ii. Επιχοριγθςθ για τθν αγορά βιβλίων 

iii. Επιχοριγθςθ για τθν αγορά Θ/Ω (πρωτοετείσ)  

iv. Ξουπόνια ςίτιςθσ. 

http://www.gr.emb-japan.go.jp/
mailto:cultural@embjp.onds1.gr
http://www.spititiskyprou.gr/?page=home
mailto:spiticy@otenet.gr
http://www.moec.gov.cy/
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ΛΨΑΟΛΞΘ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘ 

ΛΨΑΟΛΞΣ ΠΣΦΦΩΨΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΑΚΘΡΩΡ 
 

Υατθςίων 47, 104 33 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 5242646 fax: +30 210 5242714                                                                  

Υλθρ: Ωπεφκυνθ Ωποτροφιϊν Λταλικισ Ξυβζρνθςθσ  

Dott.ssa Silvia Giampaola 

http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene  

 

Ζρευνα-Πεταπτυχιακζσ και ∆ιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτθν Ιταλία 

-Ζλλθνεσ πολίτεσ 

-Ξαλι γνϊςθ τθσ Λταλικισ Γλϊςςασ 

-Θλικία ζωσ 35 ετϊν 

-Απαιτοφµενοσ τίτλοσ ςπουδϊν. 

 

ΥΦΕΧΒΕΛΑ ΨΘΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑΧ       

ΠΣΦΦΩΨΛΞΣ ΨΠΘΠΑ 

Φωςικό Υολιτιςτικό και Επιςτθμονικό Ξζντρο       

                           
Ψηαβζλλα 7, 152 31  Χαλάνδρι  Αττικισ 

Ψθλ: +30 2106722802  +30 2106778389  

fax: +30 210 6722802 

http://www.renk.gr   e-mail: russ74@otenet.gr         

Υλθρ: κα Ραταλία Ερεμζνκο 

e-mail: renk.nataliaeremenko@gmail.com 

  

Υροπτυχιακζσ, µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα 

-Ξαλι γνϊςθ τθσ Φωςικισ ι Αγγλικισ ι Γαλλικισ Γλϊςςασ  

(προπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα) 
-Γνϊςθ τθσ Φωςικισ γλϊςςασ (µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

Ψζςςερα (4) ζτθ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

∆φο (2) ζτθ για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

  

ΦΛΡΟΑΡΔΛΞΘ ΥΦΕΧΒΕΛΑ 

 
Ερατοςκζνουσ 1, 116 35 Ακινα 
Ψθλ: +30 210 7010444   +30 210 7514966   

fax: +30 210 7515064    

http://www.cimo.fi  

  

Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. 

  

 
 
 
 
Β. OIKOΡΣΠΛΞΘ ΕΡΛΧΧΩΧΘ-ΒΦΑΒΕΛΑ 

 

http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene
http://www.renk.gr/
mailto:russ74@otenet.gr
mailto:renk.nataliaeremenko@gmail.com
http://www.cimo.fi/
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ΑΞΑΔΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ 

 
Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3664736  

fax: +30 210 3664723 

http://www.academyofathens.gr 

e-mail: elarmeni@academyofathens.gr    

Υλθρ: κα Ελζνθ-Παρία Αρμζνθ 

 

ΒΦΑΒΕΛΑ 
 

Αϋ ΨΑΘ ΨΩΡ ΚΕΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
 

Βραβείο Ξωνςταντίνου Ξτενά 

(από τα ζςοδα του κλθροδοτιµατοσ  

Ευκυµίασ Περτςάρθ) 

 
Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι πρωτότυπθσ εργαςίασ, ορυκτολογικοφ 
περιεχοµζνου 

Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι  εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι  πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 

 

Βραβείο Ξωνςταντίνου Ξτενά 

(από τα ζςοδα του κλθροδοτιµατοσ  

Ευκυµίασ Περτςάρθ)  
 
Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι πρωτότυπθσ εργαςίασ µε τθν οποία 
προωκείται θ γεωλογικι γνϊςθ του Ελλθνικοφ χϊρου   

Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 

  

Βραβείο Ξζπετηθ Αικατερίνθσ 

(εισ µνιµθ του ςυηφγου τθσ ιατροφ Ρικολάου Ξζπετηθ) 
 

Χρθµατικό ζπακλο ςε αριςτοφχο πτυχιοφχο τθσ Λατρικισ Χχολισ του 
Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν. 

  

Βραβείο Ακαδθμαϊκοφ Υ. Χ. Κεοχάρθ 
 

Χρθµατικό ζπακλο ςτθν καλφτερθ επιςτθµονικι εργαςία  ςτον τοµζα τθσ 
Πθχανικισ (Κραφςθ, Υειραµατικι Αντοχι Ωλικϊν, Υολυµερι) 

Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 

http://www.academyofathens.gr/
mailto:elarmeni@academyofathens.gr
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Βραβείο κακθγθτι Αριςτείδου Φωτίου Υάλλα 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι τθσ καλφτερθσ εργαςίασ, θ οποία 
αναφζρεται ςε τοµείσ τθσ Πακθµατικισ Αναλφςεωσ 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 

 

Βραβείο Οαμπαδαρίου Δθμθτρίου 
  

Χρθµατικό ζπακλο ςτουσ δφο (2) ικανότερουσ αποφοίτουσ 

ςτο µάκθµα τθσ Γεωδαιςίασ 

-Απόφοιτοι του Ψµιµατοσ Ψοπογράφων - Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςόβιου 
Υολυτεχνείου και του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθµίου Κεςςαλονίκθσ, ι ενόσ εκ 
των δφο (2) Λδρυµάτων. 

   

Βραβείο Οαμπαδαρίου Δθμθτρίου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι τθσ καλφτερθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςτον 
κλάδο τθσ Γεωδαιςίασ 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ  εργαςία πρζπει  να  είναι  εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ςτθν 
Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό ι να ζχει γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο 
επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου 
ςυνεδρίου µε κριτζσ ( οι προκεςµίεσ δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ 
κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι προκιρυξθ). 

  

Βραβείο τθσ Σικογενείασ Οουκά Ποφςουλου 
  

Χρθµατικό ζπακλο ςε µνιµθ του ακαδθµαϊκοφ Ο. Ποφςουλου για πρωτότυπθ 
ερευνθτικι εργαςία, ςτον κλάδο τθσ Χειρουργικισ του Ξαρκίνου µε κζµα: 
«Ποριακι και γενετικι ςυµµετοχι ςτθν καρκινογζνεςθ» 

Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ  

(οι προκεςµίεσ δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, 
ςφµφωνα µε τθ ςχετικι προκιρυξθ). 

 

Βραβείο τθσ Σικογενείασ Οουκά Ποφςουλου 
 

Χρθµατικό ζπακλο εισ µνιµθ του ακαδθµαϊκοφ Ο. Ποφςουλου για πρωτότυπθ 
εργαςία ςτον κλάδο τθσ Πεταλλειολογίασ – Σρυκτϊν Υόρων 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι  πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ  

(οι προκεςµίεσ δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, 
ςφµφωνα µε τθ ςχετικι προκιρυξθ). 
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Βραβείο Χίλδεγαρδ, χιρασ Οεωνίδα Ηζρβα 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ πρωτότυπθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςτθν 
Σργανικι Χθµεία 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε διεκνζσ επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ (οι 
προκεςµίεσ δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα 
µε τθ ςχετικι προκιρυξθ). 
  

Βραβείο Επαμεινϊνδα Υαπαςτράτου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι τθσ καλφτερθσ εργαςίασ 
θ οποία κα αναφζρεται ςε τοµείσ τθσ Άλγεβρασ 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι  ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι  εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να 
ζχει γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι 
ςε πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 

  

Βραβείο Επαμεινϊνδα Υαπαςτράτου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι τθσ καλφτερθσ εργαςίασ, θ οποία κα 
αναφζρεται ςε τοµείσ τθσ Γεωµετρίασ 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται, κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ 
ςχετικι προκιρυξθ). 

   

Βραβείο Επαμεινϊνδα Υαπαςτράτου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι τθσ καλφτερθσ εργαςίασ, θ οποία κα 
αναφζρεται ςε τοµείσ τθσ Ψοπολογίασ (Πακθµατικά) 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι  εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να 
ζχει γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι 
ςε πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ (οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 

  

Βραβείο Γεωργίου Φ. Φωτεινοφ 
 

Χρθµατικό ζπακλο για πρωτότυπθ  επιςτθµονικι εργαςία 

επί επιςτθμονικϊν κεµάτων των Κετικϊν Επιςτθμϊν. 

-Ζλλθνεσ  ερευνθτζσ εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να ζχει 
γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι ςε 
πρακτικά διεκνοφσ ι πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ ( οι προκεςµίεσ 
δθµοςίευςθσ κακορίηονται κατά περίπτωςθ κάκε χρόνο, ςφµφωνα µε τθ ςχετικι 
προκιρυξθ). 
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Βραβείο Αχιλλζωσ και Αικατερίνθσ Διονυςοποφλου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ πρωτότυπθσ ερευνθτικισ εργαςίασ µε κζµα: 
« Σ ρόλοσ τθσ γονιδιακισ εκφράςεωσ ςτθν καρκινογζνεςθ» 

-Ζλλθνεσ ερευνθτζσ, οι  οποίοι  είναι  εγκατεςτθµζνοι  ςτθν Ελλάδα ι ςτο 
εξωτερικό 

-Θ υποβαλλόµενθ εργαςία πρζπει να είναι  εξ ολοκλιρου δθµοςιευµζνθ ι να 
ζχει γίνει δεκτι προσ δθµοςίευςθ ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό µε κριτζσ ι 
ςε πρακτικά διεκνοφσ ι  πανελλθνίου ςυνεδρίου µε κριτζσ  

( οι προκεςµίεσ δθµοςίευςθσ κακορίηονται, κατά περίπτωςθ, κάκε χρόνο 
ςφµφωνα µε τθ ςχετικι προκιρυξθ). 

  

 

Βραβείο Ευτυχίασ Ευταξιοποφλου 
 (ςτθ µνιµθ του Αντιπλοιάρχου Ξων. Ρ. Ευταξιοποφλου) 

 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ εκδεδοµζνθσ ι ανζκδοτθσ µελζτθσ που να 
αφορά ςτο Ραυτικό µασ ι γενικότερα ςτθ κάλαςςά µασ. 

 

Βραβείο Δθμθτρίου Φωκά 

  
Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ ανζκδοτθσ µελζτθσ, αναφεροµζνθσ ςτθν 
Λςτορία του Ελλθνικοφ Υολεµικοφ Ραυτικοφ κατά τον Βϋ Υαγκόςµιο Υόλεµο, από 
τθσ αποδθµίασ τοφτου κατά τον Απρίλιο 1941,  µζχρι τθσ επιςτροφισ του ςτθν 
πατρίδα κατά τον Σκτϊβριο του 1944 
-Ψα ζργα πρζπει να υποβλθκοφν ςε πζντε (5)  δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 

Βϋ ΨΑΘ ΨΩΡ ΓΦΑΠΠΑΨΩΡ  

ΞΑΛ ΞΑΟΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 
 

Βραβείο Γ. Ακάνα 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ τθσ καλφτερθσ εκδεδοµζνθσ ποιθτικισ 
ςυλλογισ νζου, κατά προτίµθςθ, ποιθτι 

-Θ Ακαδθµία, αν κρίνει ότι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν είναι άξιο για 
βράβευςθ, ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε άλλον ποιθτι, ζςτω και 
αν δεν 

 ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

  

Βραβείο Οάμπρου Υορφφρα 
  

 Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ Ζλλθνα λυρικοφ ποιθτι 

-Θ Ακαδθµία, αν κρίνει ότι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν είναι άξιο για 
βράβευςθ, ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε άλλον ποιθτι, ζςτω και 
αν δεν  

ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο Χωτθρίου Πατράγκα 

(ςε µνιµθ Αλεξάνδρασ και Χωτθρίου Λ. Πατράγκα) 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθν καλφτερθ ζκδοςθ λυρικϊν ποιθµάτων 

-Θ Ακαδθµία, αν κρίνει ότι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν είναι άξιο για 



181 

 

βράβευςθ, ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε άλλον ποιθτι, ζςτω και 
αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο Ρανάσ (Ακθνάσ) Υ.Ξοντοφ 

(ςτθ μνιμθ των αδελφϊν τθσ Γεραςίμου, Χαράλαμπου  
και Ερατϊσ, λογοτεχνϊν)  
 

Χρθματικό ζπακλο ςε ζναν (1) ποιθτι για ποιθτικι ςυλλογι εκδοκείςα τθν 
τελευταία τριετία  

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει οίκοκεν το 
ζπακλο ςε άλλθ ποιθτικι ςυλλογι, ζςτω και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι 
αίτθςθ. 

 

Βραβείο Ποτςενίγου Χπφρου 
  

Χρθµατικό ζπακλο ςε διαπρζποντα Ζλλθνα µουςικό εκτελεςτι, ςυνκζτθ, 
διευκυντι ορχιςτρασ ι µουςικολόγο 

-Βιογραφικό ςθµείωµα, τίτλοι  ςπουδϊν, προγράµµατα δθµοςίων καλλιτεχνικϊν 
εµφανίςεων, κρίςεισ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανείσ από τουσ υποψθφίουσ δεν κρικεί 
ικανόσ για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλον µουςικό, ζςτω και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 
 

Βραβείο Ελζνθσ Ψιμ. Πυκονίου 
(ςε µνιµθ των γονζων τθσ, Ανδροµζδασ Ψ. Πυκονίου και Ψιµ. Πυκονίου) 

 

Χρθµατικό ζπακλο  ςε αριςτοφχο διπλωµατοφχο πιανίςτα, ταλαντοφχο, ο οποίοσ 
κα εξεταςκεί από επιτροπι 

-Βιογραφικό ςθµείωµα, τίτλοι ςπουδϊν, προγράµµατα δθµοςίων καλλιτεχνικϊν 
εµφανίςεων, κρίςεισ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανείσ από τουσ υποψθφίουσ δεν κρικεί 
ικανόσ για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλον µουςικό, ζςτω και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

  

Βραβείο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 
 

Χρθµατικό ζπακλο ςε διαπρζποντα Ζλλθνα ηωγράφο από τουσ νεοτζρουσ 

-Θλικία ζωσ 40 ετϊν 

-Βιογραφικό ςθµείωµα, φάκελοσ µε δείγµατα εργαςίασ, εικόνεσ ςλάϊτσ, 
κατάλογοι καλλιτεχνικϊν εµφανίςεων, κρίςεισ 

-Σι υποψιφιοι οφείλουν να προςκοµίςουν - ςε οριςµζνθ θµζρα που κα τουσ 
γνωςτοποιθκεί - δφο (2) πρωτότυπα ζργα τουσ, λογικοφ µεγζκουσ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανείσ από τουσ υποψθφίουσ δεν κρικεί 
ικανόσ για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλον, ζςτω και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο Ελζνθσ και Υάνου Ψθμζνου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ εκδεδοµζνου ζργου, που κα αναφζρεται 
ςτθν Ρεοελλθνικι Λςτορία ι Φιλολογία από το 1969 µζχρι ςιµερα 

 -Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω  
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και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

  

Βραβείο Γεωργίου Υ. Σικονόμου 

  
Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ πρωτότυπθσ επιςτθµονικισ µελζτθσ, που 
αναφζρεται ςε κζµατα αρχαιολογικά ι ιςτορικά  

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω  

και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

 
Χρθµατικό ζπακλο ςτο καλφτερο ζργο Ξλαςικισ Φιλολογίασ  

(Ελλθνικισ ι Οατινικισ), που δθµοςιεφτθκε τθν τελευταία πενταετία 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω  

και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο του Ξζντρου Ερεφνθσ των Ρεοελλθνικϊν Διαλζκτων και 
Λδιωμάτων – Λ.Ο.Ρ.Ε.- τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ ανζκδοτθσ ςυλλογισ γλωςςικοφ και 
διαλεκτικοφ υλικοφ, προερχόμενθσ από οποιαδιποτε περιοχι τθσ χϊρασ 

-Σι µελζτεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ, να ζχουν ζκταςθ τουλάχιςτον 
διακοςίων πενιντα (250) δακτυλογραφθµζνων ςελίδων και να υποβλθκοφν ςε 
πζντε (5) αντίγραφα ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ 
γενικοφσ όρουσ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω και αν δεν ζχει 
υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

  

Βραβείο Γεωργίου Δεκαβάλλα 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ  

που αναφζρεται ςτθν ιςτορία τθσ νιςου Χίφνου, από τουσ αρχαιοτάτουσ 
χρόνουσ 

-Θ µελζτθ κα ςυνταχκεί κατά τµιµατα και κα περιλαµβάνει και τισ κυςίεσ των 
τζκνων τθσ Χίφνου ςτουσ απελευκερωτικοφσ αγϊνεσ τθσ Ελλάδασ από τθν 
Επανάςταςθ του 1821 µζχρι ςιµερα 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο  

ςε άλλο ζργο, που αναφζρεται ςε κζµατα από  

τθν ιςτορία τθσ Χίφνου. 

 

Βραβείο εισ μνιμθ Ελζνθσ Δθμθτριάτου-Ηαφείρα 
 

-Υρωτότυπθ επιςτθμονικι μελζτθ - δθμοςιευμζνθ ι αδθμοςίευτθ –με κζμα τον 
Φεμινιςμό ςτθν Ρεϊτερθ ωσ και τθν ςφγχρονθ Ελλάδα   

-Αν θ προκιρυξθ κθρυχκεί άγονθ, ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει οίκοκεν το 
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Βραβείο ςε άλλθ δθμοςιευμζνθ μελζτθ με κεματικι ςυγγζνεια. 

 

Βραβείο Γεωργίου Φ. Φωτεινοφ 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ µελζτθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 
Ψάξεωσ των Γραμμάτων. 

  

Βραβείο Χαριλάου Χακελλαριάδθ 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ  

που αναφζρεται ςτθ ηωι και το ζργο του Αχιλλζωσ Υαράςχου 

-Θ µελζτθ εκτάςεωσ διακοςίων (200) τουλάχιςτον δακτυλογραφθµζνων ςελίδων, 
πρζπει να περιζχει βιογραφικζσ και βιβλιογραφικζσ αναλφςεισ των ζργων, 
κριτικζσ αναλφςεισ και παρακζςεισ ςυνοπτικά και άλλων κρίςεων 

-Ψα ζργα πρζπει να υποβλθκοφν ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 

Άκλον Αδαμαντίου Ξοραι 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ  

µε κζµα:  

"Σ Αδαµάντιοσ Ξοραισ και το πνευµατικό περιβάλλον τθσ εποχισ του" 

-Ψα ζργα πρζπει να υποβλθκοφν ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

  

Βραβείο Χαριλάου Χακελλαριάδθ 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ ςχετικά με Ζλλθνα 
ποιθτι ι πεηογράφο που ζηθςε τθν χρονικι περίοδο 1850-1950 

-Ψο ζργο πρζπει να ζχει ζκταςθ διακοςίων πενιντα (250) τουλάχιςτον 
δακτυλογραφθµζνων ςελίδων µε βιογραφικζσ και βιβλιογρφικζσ αναλφςεισ των 
ζργων, κριτικζσ αναλφςεισ και  παρακζςεισ εν ςυνόψει και άλλων κρίςεων. 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

  

Βραβείο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 
 

Χρθµατικό ζπακλο που απονζµεται ςε εργαςία που κα κρικεί ωσ θ καλφτερθ 
προςφορά ςτθ µελζτθ τθσ Ρζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ι Οογοτεχνίασ και ζχει 
δθµοςιευκεί τθν τελευταία πενταετία 

-Αιτιςεισ µποροφν να υποβάλουν και εν ενεργεία κακθγθτζσ Υανεπιςτθµίου 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω  

και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο Αυρθλίασ Ξομνθνοφ 
(ςε µνιµθ τθσ κόρθσ τθσ Παίρθσ Ξοµνθνοφ-Αναγνωςτοποφλου) 

 

Χρθµατικό ζπακλο  που απονζµεται ςε Ζλλθνα το γζνοσ αρχαιολόγο - 
ςυγγραφζα για ανζκδοτθ µελζτθ, θ οποία αναφζρεται ςε αρχαιολογικά κζµατα 
ι ςε ζργο λογοτεχνικό, το οποίο να άπτεται αρχαιολογικϊν κεµάτων, µε 
περιγραφζσ και  εντυπϊςεισ ςυνδεδεµζνεσ µε τθν Λςτορία ι τθ Πυκολογία 

-Θλικία ζωσ 40 ετϊν 
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-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, 

 µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω  

και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 
   

Ζπακλο Ξωνςταντίνου Δθμ. Ξοντοδιμου 
 
Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ  

µε κζµα τθν ιςτορία τθσ Ψςαµουριάσ, δθλαδι τθσ επαρχίασ Κυάµιδοσ (Φιλιατϊν) 
κατά τθν εποχι τθσ Ψουρκοκρατίασ µζχρι και τουσ νεϊτερουσ χρόνουσ 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

  

Ουκοφργειο Βραβείο 

(από τα ζςοδα τθσ δωρεάσ Υαν. Γραµµατικάκθ) 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ βράβευςθ τθσ καλφτερθσ επιςτθµονικισ εργαςίασ 
Ζλλθνα επιςτιµονα του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ που κα αναφζρεται ςτθν 
Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Φιλολογίασ από αρχαιοτάτων χρόνων µζχρι τθν Άλωςθ 
του Βυηαντίου 

ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 

Βραβείο τθσ Ξοινότθτασ Οίνδου - Φόδου 
 (ευγενισ χορθγία των Οινδίων αδελφϊν Γεωργίου και Βαςιλείου Ρικ. 
Υαπαγαπθτοφ) 

 
Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ µε κζµα τθν ιςτορία τθσ 
Οίνδου, από αρχαιοτάτων χρόνων ωσ ςιµερα. Θ µελζτθ πρζπει να αναφζρεται  
εκτόσ από τθν ιςτορία τθσ Οίνδου, ςτθν ςυµβολι τθσ ςτθ διαµόρφωςθ του 
πολιτιςµοφ τθσ Φόδου και γενικότερα του Αιγαιοπελαγίτικου χϊρου κακϊσ και 
ςτθν οικονοµικι τθσ διαδροµι ανά τουσ αιϊνεσ (εκτενισ αναφορά των πθγϊν 
από τισ οποίεσ αντλικθκαν ςτοιχεία) 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

   

Βραβείο Διμου Πεςςινθσ 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι πρωτότυπθσ ανζκδοτθσ µελζτθσ, µε κζµα: 
"Λςτορία τθσ Πεςςινθσ από τθν αρχαιότθτα µζχρι ςιµερα" 

-Θ µελζτθ πρζπει να ζχει ζκταςθ τριακοςίων (300) τουλάχιςτον 
δακτυλογραφθµζνων ςελίδων και να είναι ςτθριγµζνθ ςτισ πθγζσ και ςτθ 
βιβλιογραφία. 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο 

 ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

  

Βραβείο του "Σργανιςμοφ Υολιτιςτικισ Υρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ 
- Κεςςαλονίκθ 1997" 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ µε κζµα ςχετικό με τθν 
Λςτορία τθσ Κεςςαλονίκθσ κατά τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ 
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-Ψο ζργο πρζπει να ζχει ζκταςθ τριακοςίων (300) τουλάχιςτον 
δακτυλογραφθµζνων ςελίδων 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5)  δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο  

ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω και αν δεν ζχει ςχετικι 
αίτθςθ. 

  

Βραβείο του "Σργανιςμοφ Υολιτιςτικισ Υρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ 
- Κεςςαλονίκθ 1997" 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ  

µε κζµα τθν προβλθµατικι τθσ Βυηαντινισ Αρχαιολογίασ  

και Ψζχνθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ 

-Ψο ζργο πρζπει να ζχει ζκταςθ τριακοςίων (300) τουλάχιςτον 
δακτυλογραφθµζνων ςελίδων 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5)  δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο  
ςε άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω και αν δεν ζχει 
υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ 

 

Βραβείο του Ξζντρου Ερεφνθσ των Ρεοελλθνικϊν Διαλζκτων και 
Λδιωμάτων –Λ.Ο.Ρ.Ε.- τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι μιασ (1) ανζκδοτθσ ςυλλογισ 
γλωςςολογικοφ και διαλεκτικοφ υλικοφ που προζρχεται από οποιαδιποτε 
περιοχι τθσ Ελλάδοσ ι εκτόσ Ελλάδοσ 

-Σι µελζτεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ, να ζχουν ζκταςθ διακοςίων πενιντα 
(250) τουλάχιςτον δακτυλογραφθµζνων ςελίδων και να υποβλθκοφν ςε πζντε 
(5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, 
ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο,µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω  

και αν δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

   

Ζπακλο Χριςτου και Ελζνθσ ανκοποφλου - Υαλαμά 
 

Xρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι τθσ καλφτερθσ επιςτθµονικισ πραγµατείασ 
επί κζµατοσ που αναφζρεται ςτο  ζργο του Ξωςτι Υαλαµά (ποιθτικό, 
πεηογραφικό, κριτικό). 

-Σι εργαςίεσ που υποβάλλονται, δθµοςιευµζνεσ εντόσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ 
ι αδθµοςίευτεσ, πρζπει να ζχουν ζκταςθ διακοςίων πενιντα (250) τουλάχιςτον 
δακτυλογραφθµζνων ςελίδων, να είναι πρωτότυπεσ, αυςτθρϊσ ερευνθτικοφ 
χαρακτιρα και να προάγουν ουςιαςτικά τθν ζρευνα ςτθν περιοχι τθσ Υαλαµικισ 
Φιλολογίασ 

-Πελζτεσ γενικισ φφςεωσ για τον ποιθτι, ςυναγωγζσ ςε τόµο µικροτζρων 
ςχετικϊν µελετϊν και άρκρων ι εργαςίεσ, δοκίµιο γραφικοφ χαρακτιρα χωρίσ 
επιςτθµονικι και βιβλιογραφικι τεκµθρίωςθ, δεν λαµβάνονται υπόψθ 

-Αν θ προκιρυξθ αποβεί άκαρπθ ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
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άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλο ζργο, δθµοςιευµζνο, µε κεµατικι ςυγγζνεια, ζςτω και αν δεν ζχει 
υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

  

Γϋ ΨΑΘ ΨΩΡ ΘΚΛΞΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
 

Βραβείο ενιαίου κλθροδοτιματοσ- Ξλθροδοτιματοσ Δθμθτρίου 
Δρόςου 
 

Για εκπόνθςθ επιςτθμονικισ μελζτθσ με κζμα ςχετικό με το Δθμόςιο ι Λδιωτικό 
Διεκνζσ Δίκαιο  

-Αν θ προκιρυξθ κθρυχκεί άγονθ, ι κανζνα από τα υποβλθκζντα ζργα δεν κρικεί 
άξιο για βράβευςθ, θ Ακαδθµία ζχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο ςε 
άλλθ δθμοςιευμζνο ζργο με κεματικι ςυγγζνεια, ζςτω και αν δεν ζχει 
υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ. 

 

Βραβείο του Λδρφματοσ  

"Ξωνςταντίνοσ Χ. Ξαψάςκθσ" 

 (ςε µνιµθ Ξωνςταντίνου Ξαψάςκθ) 
 
Xρθµατικό ζπακλο ςτθν καλφτερθ επιςτθµονικι εργαςία που δθµοςιεφτθκε τθν 
τελευταία τριετία µε κζµα "Ψο τραπεηικό ςφςτθµα και θ Ελλθνικι οικονοµία". 

 

Βραβείο τθσ Εμπορικισ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδασ 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ  

µε κζµα:"Σ πολιτιςτικόσ και κοινωνικόσ ρόλοσ των Ελλθνικϊν Ψραπεηϊν, Λςτορία 
και Υροοπτικζσ" 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 

Βραβείο Γεωργίου Φ. Φωτεινοφ 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ µε κζµα: "Λςτορία τθσ 
Ακαδθµίασ (387 π.Χ. - 529 µ.Χ.)" 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 
 

Βραβείο Πιχαιλ Ρ. Ξοκολογιάννθ 

(ςε µνιµθ τθσ αδελφισ του Ζρςθσ) 
 

Χρθµατικό ζπακλο  ςε Ζλλθνα για τθ ςυγγραφι πρωτότυπθσ ανζκδοτθσ µελζτθσ 
µε κζµα: "Θ επίδραςθ τθσ αρχαίασ Ελλθνικισ διανόθςθσ ςτο ςφγχρονο Δίκαιο". 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 

Βραβείο Άγιδοσ Ψαμπακοποφλου 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ µελζτθσ επί ηθτθμάτων τθσ 
Ρομικισ Επιςτιμθσ. 

 

Βραβείο Λπποκράτουσ Ξαραβία 
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Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ µελζτθσ επί κεμάτων τθσ 
Ρομικισ Επιςτιμθσ.  

 

Βραβείο Υαναγιϊτου Γ. Σικονόμου 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ µελζτθσ επί κεμάτων 
Φιλοςοφικοφ περιεχομζνου.  

 

Βραβείο Ξωνςταντίνου Φουρκιϊτθ 
 

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ µελζτθσ επί κεμάτων τθσ 
Ρομικισ Επιςτιμθσ. 

  

Βραβείο Αργυρίου και Υολυξζνθσ Αγγελετοποφλου 
  

Χρθµατικό ζπακλο για τθ ςυγγραφι επιςτθμονικισ µελζτθσ επί Ρομικϊν 
κεμάτων. 

 

ΒΦΑΒΕΛΑ “ ΛΔΦΩΠΑ ΞΩΧΨΑ ΞΑΛ ΕΟΕΡΘΧ ΣΩΦΑΡΘ ” 
  

Α. Ψζςςερα (4)  Xρθµατικά ζπακλα που απονζµονται  οίκοκεν, ςε ζργο ποιθτικό, 
ςε ζργο αφθγθµατικό πεηοφ λόγου, ςε κριτικι ι δοκίµιο και ςε ζργο παιδικισ 
λογοτεχνίασ 

∆εν υποβάλλονται αιτιςεισ υποψθφίων. 

  

Β. Δφο (2) Χρθµατικά ζπακλα για τθ ςυγγραφι ανζκδοτθσ µελζτθσ ςχετικά µε το 
ζργο του Ξϊςτα Συράνθ και τθσ Ελζνθσ Συράνθ (Άλκθ Κρφλου) 

-Σι µελζτεσ πρζπει να ζχουν ζκταςθ τετρακοςίων (400) τουλάχιςτον 
δακτυλογραφθµζνων ςελίδων ςυνθκιςµζνου ςχιµατοσ και να πραγµατεφονται 
επαρκϊσ βαςικά κζµατα που περιλαµβάνονται ςτο ςυγγραφικό, λογοτεχνικό και 
ποιθτικό ζργο του Ξϊςτα Συράνθ και ςτο ςυγγραφικό ζργο τθσ Ελζνθσ Συράνθ 
(Άλκθσ Κρφλοσ) 

-Ψο ζργο πρζπει να υποβλθκεί ςε πζντε (5) δακτυλογραφθµζνα αντίγραφα, 
ανϊνυµα, µε κάποιο ρθτό ωσ ζνδειξθ, ςφµφωνα µε τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 
ΒΦΑΒΕΛΑ “ΛΔΦΩΠΑ ΥΕΨΦΣΩ ΧΑΦΘ” 
 

Ψρία (3)  Χρθµατικά βραβεία που απονζµονται οίκοκεν και αφοροφν κυρίωσ  
ςε διιγθµα, νουβζλα και µυκιςτόρθµα 

∆εν  υποβάλλονται αιτιςεισ υποψθφίων. 

 

 
ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΥΣΔΛΧΨΦΛΑΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 

 
Γενικι Διεφκυνςθ Υεριουςίασ και Σικονομικϊν  

Διεφκυνςθ Ξλθροδοτθμάτων  

Ψμιμα Ωποτροφιϊν και Βραβείων  

Χρ. Οαδά 6, 105 61 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3689131-4  

http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html 

Υλθρ: κ. Ρικ. Φλεριανόσ e-mail: nflerianos@admin.uoa.gr   
κα Γεωργ. Ξόκλα e-mail: gkokla@admin.uoa.gr   

http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html
mailto:nflerianos@admin.uoa.gr
mailto:gkokla@admin.uoa.gr
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Δωρεά Ανωνφμου ςε μνιμθ Ξυριαηι και Παγδαλθνισ 
Αγγελοποφλου 

  
Χρθµατικό βραβείο ςε αριςτοφχουσ µεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Ψµιµατοσ 
Λςτορίασ - Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ και 
Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν  

Ψο χρθµατικό ποςό κα µοιραςτεί ιςόποςα ςε τζςςερισ  (4) φοιτθτζσ των 
Ψµθµάτων τθσ Υροϊςτορικισ Αρχαιολογίασ, τθσ Ξλαςςικισ Αρχαιολογίασ, τθσ 
Βυηαντινισ Αρχαιολογίασ και τθσ Λςτορίασ τθσ Ψζχνθσ 

-Φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν του Αϋ 
µεταπτυχιακοφ κφκλου. 

 

Δωρεά Ray Ritten ςε μνιμθ τθσ ςυηφγου του Sandhya Ray 
  

Χρθµατικό βραβείο ςτον καλφτερο φοιτθτι του Ψµιµατοσ Φιλολογίασ ι Λςτορίασ 
και Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ 
Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Αρκαδίασ (κατά προτίµθςθ). 

  

Δωρεά Ψςαμποφλα Ευφροςφνθσ (ι Φλου) 
  

Χρθµατικό βραβείο ςε φοιτθτι τθσ Λατρικισ Χχολισ, κατά προτίµθςθ, 
διαφορετικά τθσ Σδοντιατρικισ Χχολισ ι οποιαςδιποτε άλλθσ Χχολισ  

ι Ψµιµατοσ του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν 

-Ξαταγωγι, κατά ςειρά προτίµθςθσ, από το Πεγάλο χωριό Ευρυτανίασ, από το 
Ξαρπενιςι, ι από τα χωριά: Πικρό Χωριό, Βοφτυρο, Ανιάδα, Ρόςτιµο, Ξαρίτςα, 
∆ερµάτι. 
 

 

ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ 

 
Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ και Χπουδϊν 

Διεφκυνςθ Πζριμνασ - Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζριμνασ  

Θρϊων Υολυτεχνείου 9, Υολυτεχνειοφπολθ 1 

57 80 Ηωγράφου 

Ψθλ: +30 210 7721927   fax: +30 210 7721944 

http://www.ntua.gr   e-mail: balabani@central.ntua.gr   

Υλθρ: κα Β. Ππαλαμπάνθ 

 

Βραβείο Αγωνιςτϊν Υολυτεχνείου Ροεμβρίου 1973 

  
Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ φοιτθτζσ  

των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου: 

-Πθχανολόγων Πθχανικϊν 

-Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Θ/Ω 

-Χθµικϊν Πθχανικϊν 
-Πθχανικϊν Πεταλλείων Πεταλλουργϊν 

-Ραυπθγϊν Πθχανολόγων Πθχανικϊν 

Επίδοςθ κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο. 

 

http://www.ntua.gr/
mailto:balabani@central.ntua.gr
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Βραβείο Ξομνθνοφ Διομιδθ 

  
Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ φοιτθτζσ  

των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου: 

-Υολιτικϊν Πθχανικϊν 

-Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν 

-Αγρονόµων Ψοπογράφων Πθχανικϊν 

-Εφαρµοςµζνων Πακθµατικϊν και Φυςικϊν Επιςτθµϊν 

Επίδοςθ κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο. 

  

Βραβείο Αναςταςάκθ Ευαγγζλου - Πάνκου 

  
Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε ζνα (1) φοιτθτι τθσ Χχολισ 
Εφαρµοςµζνων Πακθµατικϊν και Φυςικϊν Επιςτθµϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου 

-Σ φοιτθτισ που ςυγκεντρϊνει τον υψθλότερο µζςο όρο βακµολογίασ ςτα 
µακιµατα Φυςικισ των τεςςάρων πρϊτων εξαµινων τθσ Χχολισ. Χε περίπτωςθ 
ιςοβακµίασ, λαµβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι επίδοςθ  ςτα µακιµατα των ωσ άνω 
εξαµινων. 

  

Βραβείο Υαπακυριακόπουλου Χριςτου 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε δφο (2)  φοιτθτζσ  

από κάκε Χχολι του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σι φοιτθτζσ που ςυγκζντρωςαν τον µεγαλφτερο µζςο όρο ςτα Πακθµατικά των 
1ου-2ου και 3ου-4ου εξαµινων αντίςτοιχα. 

  

Βραβείο Φόκου Υαντελι 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε φοιτθτι  

τθσ Χχολισ Υολιτικϊν Πθχανικϊν του Εκνικοφ  

Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ φοιτθτισ που ςυγκεντρϊνει τθν υψθλότερθ βακµολογία ςτα Πακθµατικά 
των τεςςάρων πρϊτων εξαµινων. 

  

Βραβείο Χατςοποφλου Λωάννθ 
 

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε φοιτιτρια  

των Ψµθµάτων του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου: 

-Αγρονόµων Ψοπογράφων Πθχανικϊν 

-Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν 
-Υολιτικϊν Πθχανικϊν 

-Θ φοιτιτρια που ζλαβε τον µεγαλφτερο βακµό ςτο µάκθµα  

τθσ Υαραςτατικισ και Υροβολικισ Γεωµετρίασ, ανεξάρτθτα από το εξάµθνο ςτο 
οποίο διδάςκεται το µάκθµα ςε κάκε µία από τισ ωσ άνω Χχολζσ. 

  

Κωμαΐδειο Βραβείο - Ξλθροδότθμα 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ τρεισ πρϊτουσ φοιτθτζσ όλων των 
Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σι φοιτθτζσ που ςυγκεντρϊνουν τθ µεγαλφτερθ βακµολογία µεταξφ των 
φοιτθτϊν των ιδίων Χχολϊν. 
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Βραβείο Ξανελλάκθ Υάρι 
Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε φοιτθτι τθσ Χχολισ Θλεκτρολόγων 
Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν  

του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ φοιτθτισ που ςυγκεντρϊνει τον µεγαλφτερο µζςο όρο βακµολογίασ ςτα 
µακιµατα των εξαµινων 5ου, 6ου, 7ου και 8

ου
µε κατεφκυνςθ τθν Υλθροφορικι. 

 

Βραβείο Ξάρυ 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ φοιτθτζσ των Χχολϊν Πθχανολόγων 
Πθχανικϊν και Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Θ/Ω του Εκνικοφ 
Πετςοβίου Υολυτεχνείου 
-Σι φοιτθτζσ που ζλαβαν τον µεγαλφτερο µζςο όρο βακµολογίασ ανεξαρτιτωσ 
εξαµινου (1ο-9ο), ςτα µακιµατα του κανονικοφ προγράµµατοσ ςπουδϊν τθσ 
Χχολισ τουσ  

-Σικονοµικι αδυναµία. 

 

Ζπακλο Ξαυταντηόγλου Οφςανδρου - Ξλθροδότθμα 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ πζντε (5) πρϊτουσ φοιτθτζσ τθσ 
Χχολισ Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σι φοιτθτζσ που ζλαβαν τθ µεγαλφτερθ βακµολογία ςτο 9ο εξάµθνο, ςε δφο (2) 
εξεταςτικζσ περιόδουσ. 

  

Βραβείο Ξαυταντηόγλου Οφςανδρου 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ τρείσ (3) πρϊτουσ φοιτθτζσ του 7ου 
και 8ου εξαµινου τθσ Χχολισ Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου 

-Σι φοιτθτζσ που ζλαβαν τθ µεγαλφτερθ βακµολογία  

ςτα 5ο - 6ο εξάµθνα, κατά το προθγοφµενο ακαδθµαϊκό ζτοσ.  

 

Ζπακλο Δθμθτρίου, Ξωνςταντίνου και Βαςιλείου Ξοντοδιμου 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ φοιτθτζσ των Χχολϊν Υολιτικϊν 
Πθχανικϊν (δφο –2-βραβεία) και Αγρονόµων Ψοπογράφων Πθχανικϊν  
(ζνα –1- βραβείο) του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σι φοιτθτζσ που ζλαβαν τον µεγαλφτερο µζςο όρο βακµολογίασ ςτο 9ο εξάµθνο 
µεταξφ των φοιτθτϊν τθσ αντίςτοιχθσ Χχολισ. 

  

Βραβείο Χτοφρνα Ξ. Χτάμου - Ξλθροδότθμα 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε φοιτθτι τθσ Χχολισ  

Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ φοιτθτισ που ςυγκεντρϊνει τον µεγαλφτερο µζςο όρο βακµολογίασ  
ςτα εξάµθνα 5ο-6ο και 7ο-8ο ςε δφο (2) εξεταςτικζσ περιόδουσ 
-Σικονοµικά αδφναµοσ φοιτθτισ. 

  

Ξονδοφλειο Βραβείο 
  

Ετιςιο Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε αποφοίτουσ  

όλων των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ απόφοιτοσ που ζλαβε τον µεγαλφτερο βακµό διπλϊµατοσ 

µεταξφ των αποφοίτων όλων των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου. 
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Βραβείο Υλουμιςτοφ Ανδρζα 
  

Ετιςιο Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε απόφοιτο τθσ Χχολισ 
Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σ απόφοιτοσ που ζλαβε τον µεγαλφτερο βακµό διπλϊµατοσ  

µεταξφ των αποφοίτων τθσ ίδιασ Χχολισ 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα                                              

-Ελλθνικι καταγωγι 

-Σικονοµικά αδφναµοσ υποψιφιοσ που διακρίνεται για το ικοσ τoυ. 

  

Βραβείο Χαμαρά Χτυλιανισ και Χυνοφρθ Αναςταςίασ 
  

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ αποφοίτουσ των Χχολϊν 
Πθχανολόγων Πθχανικϊν και Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν του Εκνικοφ 
Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σι απόφοιτοι που ζλαβαν τον µεγαλφτερο βακµό διπλϊµατοσ 

 µεταξφ των αποφοίτων τθσ αντίςτοιχθσ Χχολισ. 

  

Βραβείο Χαρτοματηίδθ Γεωργίου 
  

Ετιςιο χρθµατικό βραβείο ςε απόφοιτο τθσ Χχολισ Πθχανολόγων Πθχανικϊν 
του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-απόφοιτοσ με τον µεγαλφτερο βακµό διπλϊµατοσ µεταξφ των αποφοίτων του 
κφκλου ςπουδϊν Πθχανικοφ Υαραγωγισ. 

  

Χρυςοβζργειο βραβείο 
  

Χρθµατικό βραβείο ςε αποφοίτουσ κάκε Χχολισ του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου 

-απόφοιτοι με τον µεγαλφτερο βακµό διπλϊµατοσ µεταξφ των αποφοίτων τθσ 
Χχολισ τουσ. 
  

Βραβείο Εκνικισ Αντίςταςθσ 
  
Χρθµατικό βραβείο ςε αποφοίτουσ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-απόφοιτοι που ζχουν διακρικεί για τον αλτρουιςµό τουσ ι  

για εξαίρετεσ πράξεισ. 

  

Βραβείο Δ. Κωμαΐδθ - Ξλθροδότθμα 
 

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςτουσ προπτυχιακοφσ ι µεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου, κακϊσ και ςτουσ 
αποφοίτουσ που δθµοςιεφουν εργαςία ςε ζγκριτο επιςτθµονικό περιοδικό (µε ι 
χωρίσ ςυνςυγγραφείσ) ι ςε πρακτικά ςυνεδρίου µε ςφςτθµα κριτϊν. 

-Ξάκε φοιτθτισ δικαιοφται να βραβευτεί µία (1) µόνο φορά ανά οικονοµικό ζτοσ 

-Ξάκε προπτυχιακόσ φοιτθτισ δικαιοφται να βραβευκεί για μία (1) μόνο εργαςία 
κατά το διάςτθμα των ςπουδϊν του 

-Σι απόφοιτοι δικαιοφνται να διεκδικιςουν το βραβείο, εφόςον δεν ζχουν 
παρζλκει δϊδεκα (12) µινεσ από τθν απόκτθςθ του διπλϊµατοσ ι του τίτλου του 
διδάκτορα και υπό τθν προχπόκεςθ ότι  δεν ζχουν ιδθ βραβευτεί για εργαςία 
που δθµοςίευςαν ωσ φοιτθτζσ. 
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Βραβείο Κωμαΐδειο Δ. - Ξλθροδότθμα 
 

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται  ςτουσ  προπτυχιακοφσ ι µεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ ι υποψιφιουσ διδάκτορεσ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Σι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει πρωτότυπθ διπλωµατικι ι 
µεταπτυχιακι εργαςία ι διδακτορικι διατριβι, ςυνειςφζροντασ ςτθν ανάπτυξθ 
ι ολοκλιρωςθ µεκόδων, τεχνικϊν λογιςµικοφ και  λοιπϊν Επιςτθµονικϊν και 
Ψεχνολογικϊν καινοτοµιϊν ςε διεπιςτθµονικά κεµατικά πεδία (όπωσ 
αναφζρονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ). 
-Βραβεφονται οι τρεισ (3) καλφτερεσ εργαςίεσ. 

  

Κωμαΐδειο Βραβείο-Ξλθροδότθμα 
 

Οικονομικι ενίςχυςθ ςε τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου, οι  οποίοι ςυμμετζχουν ςε ςυνζδρια για τθν παρουςίαςθ 
επιςτθμονικϊν εργαςιϊν τουσ. 

-Δικαιοφχοι  είναι  τελειόφοιτοι φοιτθτζσ (9ου και 10ου εξαμινων ςπουδϊν), οι 
οποίοι δεν ζχουν λάβει ςτο παρελκόν τθν ςυγκεκριμζνθ οικονομικι ενίςχυςθ.  

 

Βραβείο Υζρρα Υάρι 
 

Ετιςιο χρθµατικό βραβείο ςε φοιτθτι τθσ Χχολισ Ραυπθγϊν Πθχανολόγων 
Πθχανικϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

-Απόφοιτοσ που το κζµα τθσ ∆ιπλωµατικισ του εργαςίασ εµπίπτει ςτον τοµζα 
δραςτθριοτιτων του αποκανόντοσ κακθγθτι: 

-Πελζτθ και Χχεδίαςθ Υλοίου 
-Ευςτάκεια και Αςφάλεια Υλοίου. 

 

Βραβείο Υερικλι Χ. Κεοχάρθ 
 

Ετιςιο χρθµατικό βραβείο ςε απόφοιτο τθσ Χχολισ Εφαρµοςµζνων 
Πακθµατικϊν και Φυςικϊν Επιςτθµϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

Σ υποψιφιοσ πρζπει: 

-να ζχει επιλζξει τθν παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον µίασ ροισ τθσ Πθχανικισ 

-να ζχει τον µεγαλφτερο µζςο όρο βακµολογίασ ςτα υποχρεωτικά µακιµατα τθσ 
ροισ τθσ Πθχανικισ, κακϊσ και ςτα µακιµατα κορµοφ 

-να ζχει εκπονιςει τθ διπλωµατικι του εργαςία ςτον Ψοµζα Πθχανικισ.  

 

Βραβείο Ε. Υαπαγιαννάκθ 
 

Χρθματικό βραβείο ςε φοιτθτζσ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου για τθν 
καλφτερθ Διπλωματικι εργαςία 

-το κζμα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ πρζπει να εμπίπτει ςτισ κεματικζσ περιοχζσ 
ςτισ οποίεσ είχε αναπτφξει δραςτθριότθτα ο αείμνθςτοσ Ξακθγθτισ: 

 -Βιομθχανικι Σικονομία και Διοίκθςθ 
-Ενεργειακι Σικονομία και Υολιτικι 

-Αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

-Επιχειρθματικότθτα 

-Υεριφερειακι Ανάπτυξθ 

-Χτρατθγικι ανάλυςθ τεχνολογίασ και καινοτομίασ. 
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Σικονομικι ενίςχυςθ-Ξλθροδότθμα Ωποτροφιϊν Γεωργίου και 
Ελευκερίασ Ψρζκα 
 

Οικονομικι ενίςχυςθ φοιτθτι κατά προτίμθςθ τθσ Χχολισ Υολιτικϊν Πθχανικϊν 
του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου που ζχει αποφοιτιςει από το Οφκειο τθσ 
Ψρίπολθσ Αρκαδίασ και επικουρικϊσ από Οφκειο άλλθσ πόλθσ του Ρομοφ 
Αρκαδίασ. 

-Ελλθνικι υπθκοότθτα ι καταγωγι 

-θλικία μζχρι 36 ετϊν  

-οικονομικι αδυναμία του υποψθφίου να αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ  που 
ςυνδζονται  άμεςα με τισ ςπουδζσ του ( ζξοδα διαμονισ-διατροφισ, αγορά 
πρόςκετων βιβλίων, προμικεια τεχνολογικϊν βοθκθμάτων, εκμάκθςθ ξζνων 
γλωςςϊν, εκπαίδευςθ ςε υπολογιςτζσ, κλπ.) 

-διάκριςθ του υποψθφίου ωσ προσ το χαρακτιρα (καλόσ και θκικόσ χαρακτιρασ) 
και τα πνευματικά του χαρίςματα. 

Επιλογι των ςπουδαςτϊν γίνεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ: 

1. απόφοιτοι από το Οφκειο τθσ Ψρίπολθσ που φοιτοφν ςτθ Χχολι Υολιτικϊν 
Πθχανικϊν 

2. απόφοιτοι από το Οφκειο τθσ Ψρίπολθσ που φοιτοφν ςε άλλθ Χχολι του 
Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

3. απόφοιτοι από το Οφκειο άλλθσ πόλθσ του Ρομοφ Αρκαδίασ που φοιτοφν ςτθ 
Χχολι Υολιτικϊν Πθχανικϊν 

4. απόφοιτοι από το Οφκειο άλλθσ πόλθσ του νομοφ Αρκαδίασ που φοιτοφν ςε 
άλλθ Χχολι του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου. 

 

Βραβείο Χτάμου Χτοφρνα 
 

Χρθματικό βραβείο που απονζμεται ςτθν καλφτερθ πειραματικι Διδακτορικι 
Διατριβι τθσ Χχολισ Χθμικϊν Πθχανικϊν 

-Ψα κριτιρια τθσ βράβευςθσ είναι τζςςερα (4), με ιςοβαρι ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
τελικι αξιολόγθςθ των υποψθφίων για το βραβείο: 

1. Θ επιςτθμονικι πρωτοτυπία και ευρφτερθ κοινωνικο-οικονομικι ςθμαςία των 
επιτευγμάτων τθσ διατριβισ 

2. Σι επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά και ανακοινϊςεισ ςε 
διεκνι ςυνζδρια που προζκυψαν από τθ διατριβι 

3. Σι ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ που ζχουν προκφψει από τθν εργαςία τθσ 
εκπόνθςθσ  

4. Θ ποιότθτα του γραπτοφ κειμζνου τθσ διατριβισ. 

Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, επιλζγεται θ διατριβι με το καλφτερο πειραματικό 
μζροσ. 

Ζπαινοσ Γρθγόρθ Φαράκου  
 

Χρθματικό βραβείο που απονζμεται ςε φοιτθτζσ τθσ Χχολισ Πθχανολόγων 
Πθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν  

και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

Σι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν: 

-επιλζξει τθν ςχετικι με τθν ενζργεια κατεφκυνςθ ςπουδϊν 

-ςυγκεντρϊςει τον υψθλότερο μζςο όρο βακμολογίασ ςτο ςφνολο  

των μακθμάτων του 7ου και 8ου εξαμινου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία  

των Γραμματειϊν των Χχολϊν.                                                                                                                  

 

Βραβεία Λδρφματοσ Χωραφά 
 

Χρθµατικό βραβείο που απονζµεται ςε δφο (2) διδάκτορεσ ι υποψθφίουσ 
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διδάκτορεσ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου 

Σι υποψιφιοι πρζπει: 

-να είναι υποψιφιοι διδάκτορεσ του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου που 
ολοκλθρϊνουν τθ διατριβι τουσ εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ, ι διδάκτορεσ του 
Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου που ολοκλιρωςαν  

τθ διατριβι τουσ εντόσ του ίδιου ζτουσ 

-να ζχουν ϊριµο τεκµθριωµζνο ερευνθτικό ζργο 

-να µθν ζχουν υποβάλλει  ςτο παρελκόν υποψθφιότθτα για βραβείο του 
Λδρφµατοσ «∆. Χωραφά» 

-να ζχουν θλικία µικρότερθ των 30 ετϊν 

-να µθν κατζχουν κζςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, εντόσ ι εκτόσ 

 του Εκνικοφ Πετςοβίου Υολυτεχνείου. 

  

Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Χτιριξθσ & Χπουδϊν Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου, Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, Ψμιμα Διαχείριςθσ 
Υεριουςίασ  

Ψθλ: +30 210 7722890                                                

 

Βραβείο Α. Χαράφθ          
                                                           

Υροπτυχιακοί ςπουδαςτζσ όλων των Χχολϊν του Εκνικοφ Πετςοβίου 
Υολυτεχνείου του 7ου -8ου εξαμινου                                                    

-Χοριγθςθ βραβείου (ποςοςτό 13,64 επί των κακαρϊν εςόδων του 
Ξλθροδοτιματοσ) ςε φοιτθτι ι φοιτιτρια Χχολισ του Λδρφματοσ με τθ 
μεγαλφτερθ βακμολογία του 7ου-8ου εξαμινου από δφο (2)  Χχολζσ κάκε  
χρόνο ωσ ακολοφκωσ: 

Σι Χχολζσ επιλζγονται με κυκλικό τρόπο, αρχισ γενομζνθσ από τισ Χχολζσ 
Υολιτικϊν Πθχανικϊν και Πθχανολόγων Πθχανικϊν, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2008-2009. Ακολουκοφν φοιτθτζσ από τισ Χχολζσ Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν και 
Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν & Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν, Χθμικϊν Πθχανικϊν και 
Αγρονόμων & Ψοπογράφων Πθχανικϊν, Πθχανικϊν Πεταλλείων 
Πεταλλουργϊν και Ραυπθγϊν Πθχανολόγων Πθχανικϊν, κ.ο.κ. 

 

 

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΞΦΘΨΘΧ 

 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ  

Υανεπιςτθμιοφπολθ Οεωφόρου Ξνωςοφ  

πτζρυγα Δ, γραφείο 103, 714 09 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 28310 77947  

fax: +30 28310 77738  

Υλθρ: κα Π. Αργυροφδθ 

e-mail: argyroydi@admin.uoc.gr  

 

Βραβείο Π. Υαριςιάνου 
 

Οικονοµικό βοικθµα για αγορά βιβλίων 

-Σ καλφτεροσ φοιτθτισ του 3ου ζτουσ (3ο - 4ο εξάµθνο)  

του Ψµιµατοσ Λατρικισ τθσ Χχολισ Επιςτθµϊν Ωγείασ του Υανεπιςτθµίου. 

 

ΑΡΩΨΑΨΘ ΧΧΣΟΘ ΞΑΟΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 

 
Διεφκυνςθ Σικονομικισ Διαχείριςθσ, Ψμιμα Ξλθροδοτθμάτων  
και Ακίνθτθσ Υεριουςίασ 

mailto:argyroydi@admin.uoc.gr
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 Υατθςίων 42, 106 82 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3897142  fax: +30 210 3834751  

Υλθρ: κ. Ξ. Ουράκοσ e-mail: career@asfa.gr  

http://www.asfa.gr   http://www.dasta.asfa.gr        

 

Ξλθροδότθμα Δζςποινασ Δθμοκωςτοφλα 
 

Χρθµατικά βοθκιματα ςε άπορουσ φοιτθτζσ τθσ Χχολισ 

Εφάπαξ  βραβεία που προκθρφςςονται με απόφαςθ  

του Υρυτανικοφ Χυμβουλίου. 

 

Ξλθροδότθμα Ξαπετανάκθ 

 
Χρθµατικά βραβεία ανά ζτοσ ςτουσ καλφτερουσ  

και άπορουσ φοιτθτζσ τθσ Χχολισ 

-Αριςτοφχοι φοιτθτζσ τθσ Χχολισ 

Εφάπαξ βραβεία που προκθρφςςονται με απόφαςθ  

του Υρυτανικοφ Χυμβουλίου. 

 

 

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ                      

 
Γενικι Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

Διεφκυνςθ Υεριουςίασ και Υρομθκειϊν 

Ψμιμα Ξλθροδοτθμάτων 

Ξτιρίο Διοίκθςθσ «Ξ. Ξαρακεοδωρι» (2οσ ορ.) 

541 24 Κεςςαλονίκθ 
Ψθλ: +30 2310 995213-14  fax: +30 2310 995211 

http://www.auth.gr   admin-tkl@ad.auth.gr      

Υλθρ: κα Β.Ξουηιϊρτθ  e-mail: vkouzior@ad.auth.gr 

κα Χαρ. Ξουκλινοφ e-mail: chkoukli@ad.auth.gr 

 
Δωρεά  «Ρικοφλα και Χοφία Δερμίςθ  

(ςτθ μνιμθ του ομότιμου κακθγθτι  

Βαςιλείου Δερμίςθ) 

 
Οικονομικι ενίςχυςθ με επιλογι  ενόσ (1) προπτυχιακοφ φοιτθτι του Ψμιματοσ 
Υολιτικϊν Πθχανικϊν τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ του Α.Υ.Κ.  

- χαμθλό οικογενειακό ειςόδθμα  

-από τθν περιοχι Ψρικάλων Κεςςαλίασ ι από τθ Κεςςαλία κατά ςειρά 
προτεραιότθτασ ενόσ, τουλάχιςτον, γονζα  

-επιτυχισ εξζταςθ ςε δζκα (10) τουλάχιςτον μακιματα κατ’ ζτοσ ςπουδϊν ωσ τθ 
λιξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου Χεπτεμβρίου, με μζςο όρο βακμολογίασ 6,5 και 
άνω. 

 

Ξλθροδοςία Ενυάλθ Περόπθσ 
  

Οικονοµικι ενίςχυςθ ςε ∆ιδάκτορεσ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ  

για  τθν εκτφπωςθ τθσ εγκεκριμζνθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ εφόςον  
ςτεροφνται  των μζςων για τθ δθμοςίευςι τθσ.                                                                             

 -Σι υποψιφιοι  πρζπει  να ςτεροφνται ολικϊσ ι μερικϊσ των μζςων εκτφπωςθσ  

mailto:career@asfa.gr
http://www.asfa.gr/
http://www.dasta.asfa.gr/
http://www.auth.gr/
mailto:admin-tkl@ad.auth.gr
mailto:vkouzior@ad.auth.gr
mailto:chkoukli@ad.auth.gr
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τθσ διατριβισ τουσ (τα οικογενειακά τουσ ειςοδιματα να μθν υπερβαίνουν το 
διπλάςιο αφορολόγθτου ειςοδιματοσ ι ατομικά ειςοδιματα που δεν 
υπερβαίνουν το ολόκλθρο πλζον του θμίςεωσ του αφορολόγθτου ειςοδιματοσ). 

  

Δωρεά Λγνατάκθ Χριςτου 
 

Οικονομικι ενίςχυςθ ςε ζναν (1) πτυχιοφχο του Ψμιματοσ Λταλικισ Γλϊςςασ και 
Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ 

Σ υποψιφιοσ πρζπει:                                                                              

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                                          

-Ρα ζχει Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                                                   
-Ρα ζχει γίνει δεκτόσ ι να ζχει  εγγραφεί  ςε Λταλικό Υανεπιςτιμιο και κατά 
προτίμθςθ ςτο Υανεπιςτιμιο του Φιγιου τθσ Ξαλαμβρίασ (Reggio di Calabria) ι 
του Υαλζρμο τθσ Χικελίασ, κατά ςειρά προτεραιότθτασ.    

 

Δωρεά ςτθ μνιμθ του  Δρα Δθμθτρίου Ξαραντϊνθ 

 
Χρθματικό βραβείο ςε ζναν (1)ςε απόφοιτο του Ψμιματοσ Ρομικισ τθσ Χχολισ 
Ρομικϊν, Σικονομικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθμϊν του Α.Υ.Κ. που ζχει περατϊςει 
τισ ςπουδζσ του ςε τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά ζτθ ζωσ και τθ λιξθ τθσ εξεταςτικισ 
περιόδου Χεπτεμβρίου και ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο μζςο όρο 
βακμολογίασ ςτο πτυχίο του. 

 

Ξλθροδότθμα Ξλειδαρά Φαίδωνοσ 

  
Οικονοµικι ενίςχυςθ ςε ζναν (1)  φοιτθτι τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ  του 
Ψµιµατοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ 

 Σι υποψιφιοι πρζπει:                                              

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                   

-Ρα κατάγονται από τθν Ελλάδα ι από τθν Ξφπρο ι  

από τθ Βόρειο Ιπειρο και να ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι υπθκοότθτα                                                                    

-Ρα ζχουν περατϊςει το Γ’ ζτοσ των ςπουδϊν τουσ τον Λοφνιο με επιτυχία ςτα 
περιςςότερα μακιματα του Γ’ ζτουσ, με τον μεγαλφτερο μζςο όρο βακμολογίασ                                                                   

-Ρα μθν οφείλουν μακιματα από τα Α’ και Β’ ζτθ ςπουδϊν.  

 

Δωρεά «Υαναγιϊτασ και Λςμινθσ Ξοντίδου» 
 

Οικονοµικι ενίςχυςθ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ                                                                                             

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                                      

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                  

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                  

-Ρα κατάγονται από τθ Δυτικι Πακεδονία από τον ζναν τουλάχιςτον γονζα                                                                           

-Ρα ζχουν χαμθλά οικογενειακά και ατομικά ειςοδιματα που δεν τουσ 
επιτρζπουν να  ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ                                                                 

-Ρα ζχουν βακμό άριςτα ςτο προθγοφμενο ι ςτα προθγοφμενα ζτθ ςπουδϊν 
τουσ (οκτϊ και μιςό -8.50- και άνω). 

 

Ξεφάλαιο Σικονομικισ Βοικειασ Γεωργίου και Ελευκερίασ Ψρζκα  
ι Ψρικατςοφλα  

 
Oικονομικι ενίςχυςθ ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                          
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Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                                                  

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                                   

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                                                     

-Ρα φοιτοφν κατά προτίμθςθ ςτθ Γεωπονικι ι τθν Ξτθνιατρικι Χχολι του 
Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                               

-Ρα ζχουν αποφοιτιςει κατά προτίμθςθ από Οφκειο τθσ Ψρίπολθσ Αρκαδίασ         

-Ρα μθν διακζτουν επαρκείσ οικονομικοφσ πόρουσ για τθν ςυνζχιςθ των 
ςπουδϊν τουσ  
-Ρα διακρίνονται  για τον χαρακτιρα τουσ (καλόσ και θκικόσ χαρακτιρασ) και τα 
πνευματικά τουσ χαρίςματα όςον αφορά τθν παρακολοφκθςθ των ςπουδϊν 
τουσ. 

 

Δωρεά ςε μνιμθ  

«Γιάννθ Α. Υαπαϊωάννου»  
  

Οικονοµικι ενίςχυςθ ςε υποψιφιο διδάκτορα του Ψμιματοσ Πουςικϊν 
Χπουδϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ ι άλλου Ελλθνικοφ 
Υανεπιςτθμίου.                                                                                

Σ υποψιφιοσ πρζπει να εκπονεί  διδακτορικι διατριβι ι να ζχει γίνει δεκτόσ για 
τθν εκπόνθςθ διατριβισ ςχετικι με τθ Ρεότερθ Ελλθνικι Πουςικι από τα χρόνια 
τθσ Εκνικισ Χχολισ και φςτερα, με προτίμθςθ ςε όποιον εκπονεί διατριβι που 
αςχολείται με  τισ εξελίξεισ τθσ Ελλθνικισ μουςικισ μετά τον Β’ Υαγκόςμιο 
Υόλεμο και ιδιαίτερα με τάςεισ που ςχετίηονται με πρωτοποριακά ρεφματα τθσ 
μουςικισ του 20οφ αιϊνα. Υροτεραιότθτα ζχει  όποιοσ  αςχολείται με το ζργο 
του ςυνκζτθ Γιάννθ Α. Υαπαϊωάννου. 

                                                                                                                      

Ξλθροδότθμα Steve Stevens 
  

Οικονοµικι ενίςχυςθ ςε προπτυχιακό φοιτθτι 

 του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                       

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                          

-Ρα είναι μζχρι  36 ετϊν                                         

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                      

-Ρα είναι  οικονομικά αδφναμοι (να διακζτουν χαμθλά ατομικά και  
οικογενειακά ειςοδιματα που δεν τουσ επιτρζπουν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ 
τουσ)               
-Ρα ζχουν επιτφχει ςτα μακιματα των προθγοφμενων ετϊν από εκείνο ςτο 
οποίο βρίςκονται και να ζχουν ςυγκεντρϊςει μζςο όρο βακμολογίασ 
τουλάχιςτον Οίαν Ξαλϊσ (ζξι και μιςό -6,5- και άνω).  

Ξλθροδότθμα Ψθλζμαχου Ψηιβόγλου  
  

Οικονοµικι ενίςχυςθ ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ οιουδιποτε Ψμιματοσ ι Χχολισ 
του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ.                 

Σι υποψιφιοι πρζπει:                                                         

-Ρα είναι μζχρι 36 ετϊν                                        

-Ρα ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                      

-Ρα είναι  οικονομικά αδφναμοι με καταγωγι των γονζων από πρόςφυγεσ τθσ 
Πικράσ Αςίασ.     

  

 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΑ ΒΦΑΒΕΛΑ (ΕΦΑΥΑ)                                                                                                
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Βραβείο Αναςταςίασ Βυηοποφλου 
 

Χρθματικό Βραβείο ςτουσ τρεισ (3) πρϊτουσ πρωτεφςαντεσ  

πτυχιοφχουσ του Ψμιματοσ Φιλολογίασ τθσ  

Φιλοςοφικισ Χχολισ του Α.Υ.Κ. κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 

 

Βραβείο Ξλθρονομιάσ Γιαννοφλθ Γεωργίου 

  
Χρθµατικό βραβείο για εργαςία ςτθν Ωτορινολαρυγγολογικι. 

  

Βραβείο ςτθ μνιμθ του κακθγθτι Ηιωγάνα Χριςτου 
 

Χρθματικό βραβείο ςε τελειόφοιτο τθσ Γεωπονικισ Χχολισ  

του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                                                    
Σ υποψιφιοσ:                                                                                                         

-να είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                                                                   
-να ζχει Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                                                                          
-να φοιτά ςτον Ψομζα Αγροτικισ Σικονομίασ                                                                                        
-να ζχει  ολοκλθρϊςει τισ  ςπουδζσ του ςε πζντε (5) ζτθ  

και να ζχει  ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςτο πτυχίο του. 
 

Βραβείο Ξωνςταντίνου Ξατςζα  
 

Χρθµατικό βραβείο για τθ ςυγγραφι µελζτθσ επί οικονομικϊν και 
πλουτοπαραγωγικϊν κεμάτων τθσ Πακεδονίασ εν γζνει και τθσ 
ςυςτθματικότερθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςισ τουσ 

-Θ μελζτθ κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ, ανζκδοτθ, βαςιςμζνθ ςε πρόςφατθ 
ζρευνα, ςυνταγμζνθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, να περιζχει ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ που  κα ςυμβάλλουν ςτθν προςπάκεια ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ 
του πλοφτου τθσ Πακεδονίασ, να μθν αποτελεί διδακτορικι διατριβι ι 
μεταπτυχιακι εργαςία ειδίκευςθσ,  

να μθν ζχει υποβλθκεί για βράβευςθ ςε άλλον φορζα, να μθν αποτελεί εργαςία 
ςτθν οποία ζχει ςυμμετάςχει μζλοσ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 
εργαςιϊν.  

 

Βραβείο ςτθ μνιμθ του Ξακθγθτι Χαχςαμάνογλου Χαράλαμπου                                                        
 

Χρθματικό βραβείο ςε μεταπτυχιακό φοιτθτι του Ψομζα Πετεωρολογίασ και 
Ξλιματολογίασ του Ψμιματοσ Γεωλογίασ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ                                                                 

Σ υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει πρωτεφςει ςτον Ψομζα Πετεωρολογίασ και 
Ξλιματολογίασ του Ψμιματοσ Γεωλογίασ.     

 

Βραβείο Ξλθροδοςίασ Ψςατςαρϊνθ Λωάννθ- Μωνα                                                                           

 
Χυγγραφι μελζτθσ με κζμα ςχετικό με το Λδιωτικό Διεκνζσ Δίκαιο 

 

 Βραβείο ςτθ μνιμθ του κακθγθτι Χανανιά Αηαριά      
 

Χρθματικά βραβεία ςε αποφοίτουσ τθσ Σδοντιατρικισ Χχολισ του Αριςτοτελείου 
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ                                                                                                    
Σι υποψιφιοι: 

-να είναι μζχρι 36 ετϊν                                                                                                           
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-να ζχουν Ελλθνικι ικαγζνεια ι καταγωγι                                                                                         
-να κατάγονται κατά προτίμθςθ από τουσ Ρομοφσ Θμακίασ  

και Υιερίασ και κατόπιν από άλλουσ Ρομοφσ τθσ Ελλάδοσ                                                                                                                                    
-να ζχουν τον υψθλότερο βακμό πτυχίου, όχι κάτω του επτά και μιςό (7,5)                                                                                                                                                      
-να ζχουν αποφοιτιςει κατά τθν Α’ εξεταςτικι περίοδο του τελευταίου ζτουσ 
ςπουδϊν ι τθν Β’ εξεταςτικι περίοδο που ςυμπίπτει με το τελευταίο ζτοσ 
ςπουδϊν                                     

-Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, επιλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο 
βακμό ςτο μάκθμα Σλικζσ-Περικζσ Σδοντοςτοιχίεσ ΛΛΛ  

του Κ’ – Λ’ εξαμινου ςπουδϊν και, ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ 

 και ςε αυτό το μάκθμα, το βραβείο μοιράηεται ιςόποςα.                                             

 

 

ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ 

 
Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Κεμάτων 

Ψμιμα Χπουδϊν 

Υολυτεχνειοφπολθ, Ακρωτιρι 731 00 Χανιά 

Ψθλ: +30 28210 37271 fax: +30 28210 37562    

http://www.tuc.gr/80.html#d 

Διευκφντρια: κα Ειρ. Ψηεκάκθ           

e-mail: rena@science.tuc.gr      

Ψθλ: +30 28210 37322  Υλθρ. κα Ελ. Ξοκονά   

Υροϊςταμζνθ Ψμιματοσ Χπουδϊν 

  

Ξλθροδότθμα «Βραβείο ςε μνιμθ  

ιατροφ Λωάννου Χρθςτάκθ» 

  
Ετιςιο χρθµατικό βραβείο ςτον φοιτθτι  

που ειςιχκθ µε τον µεγαλφτερο αρικµό µορίων ςε Ψµιµα 

του Υανεπιςτθµίου ι του Υολυτεχνείου Ξριτθσ 

-Ωποψιφιοσ που ζχει εγγραφεί ςτο Ψµιµα και ςυµµετείχε  

ςτισ εξετάςεισ του 1ου εξαµινου 

-Απόφοιτοσ Ουκείου του Ροµοφ Οαςικίου. 

 

ΓΕΩΥΣΡΛΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ 

 
Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ Χπουδϊν και Φοιτθτικισ 
Πζριμνασ, Λερά οδόσ 75, Βοτανικόσ, 118 55 Ακινα   

Υλθρ: κ. Θ. Ξωτςαγιάννθσ  

Ψθλ: +30 210 5294929  fax: +30 210 5294917 e-mail: iliask@aua.gr   
http://www.aua.gr     

Υλθρ: κα Π. Παραντίδου Ψθλ: +30 210 5294930  fax: +30 210 5294917  
e-mail: mariam@aua.gr    

-Γραμματεία Επιςτιμθσ Φυτικισ Υαραγωγισ: κα Υερθφάνου  

Ψθλ: +30 210 5294522  fax: +30 210 5294525  e-mail: sofiap@aua.gr  
http://www.aua.gr                              

-Γραμματεία Επιςτιμθσ Ηωϊκισ Υαραγωγισ & Ωδατοκαλλειεργειϊν:  κα Οεοφςθ  

Ψθλ. & Fax: +30 210 5294414  e-mail dleousi@aua.gr    http://www.aua.gr     

-Γραμματεία Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ: κα Χχινά  

 Ψθλ. &  Fax: +30 210 5294662   

e-mail: gbiotech@aua.gr  http://www.aua.gr    

-Γραμματεία Αγροτικισ Σικονομίασ & Ανάπτυξθσ: κα Ηορμπά   

http://www.tuc.gr/80.html#d
mailto:rena@science.tuc.gr
mailto:iliask@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:mariam@aua.gr
mailto:sofiap@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:dleousi@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:gbiotech@aua.gr
http://www.aua.gr/
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Ψθλ: +30 210 5294742  fax: +30 210 5294710  e-mail: saoa@aua.gr  
http://www.aua.gr           

-Γραμματεία Επιςτιμθσ & Ψεχνολογίασ Ψροφίμων: κα Χατηθαντωνίου  
 Ψθλ: +30 210 5294677 fax: +30 210 5294677   e-mail: ett@aua.gr    
http://www.aua.gr              

-Γραμματεία Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Υόρων & Γεωργικισ Πθχανικισ:  
κα Φραγγίςκου Ψθλ. &  Fax: +30 210 5294122   

e-mail: cbalis@aua.gr  http://www.aua.gr   

 

Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζρμνασ: Υλθρ: κ. Θ. Ξωτςαγιάννθσ   

Ψθλ: +30 210 5294929  fax: +30 210 5294917  e-mail: iliask@aua.gr   

Υλθρ: κα Π. Παραντίδου Ψθλ: +30 210 5294930   

fax: +30 210 5294917  e-mail: mariam@aua.gr  

                                                                                        

Βραβείο Ξακθγθτοφ Ξωνςταντίνου Ριαβι                                                    

 
Χρθματικά βραβεία ςε ζναν (1) φοιτθτι του Ψμιματοσ Επιςτιμθσ Φυτικισ 
Υαραγωγισ και ςε ζναν (1) φοιτθτι του Ψμιματοσ Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ, οι 
οποίοι αρίςτευςαν και ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ τθσ πρϊτθσ 
εξεταςτικισ περιόδου ςτα κεωρθτικά μακιματα και τα εργαςτιρια των 
μακθμάτων «Πορφολογία Φυτϊν» και «Φυςιολογία Φυτϊν».  

 

Βραβείο Ξακθγθτοφ Βενετςάνου Ξουγζα 

  
Χρθµατικό βραβείο ςε ζναν (1)  διδάκτορα, ο οποίοσ υπζβαλε τθν αξιολογότερθ 
διατριβι  ςτο εργαςτιριο Γενικισ & Γεωργικισ Πικροβιολογίασ, τθν οποία κρίνει 
τριμελισ Επιτροπι, ςφμφωνα με επικυμία του χορθγοφ. 
  

Χρυςοχζρειον Βραβείο 
 
Χρθµατικό βραβείο ςε ζναν (1) φοιτθτι του Ψµιµατοσ Φυτικισ Υαραγωγισ του 
Γεωπονικοφ Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν. 

Σι υποψιφιοι πρζπει να ςυγκεντρϊνουν τον υψθλότερο μζςο όρο βακµολογίασ 
του ςυνόλου των διδαςκομζνων µακθµάτων και  εργαςτθρίων ∆εντροκοµίασ, 
κατά τθν πρϊτθ εξεταςτικι περίοδο κάκε µακιµατοσ και εργαςτθρίου. 

  

Βραβείο Οζκτοροσ Ακαναςίου Χταματίου                                                            
 

Χρθματικό βραβείο ςε ζναν (1)  φοιτθτι του Ψμιματοσ Αγροτικισ Σικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ του Γεωπονικοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με τον υψθλότερο τελικό 
βακμό πτυχίου, με χρόνο περαίωςθσ ςπουδϊν πζντε (5) ζτθ και ορκομωςία τον 
Ροζμβριο. Χε περίπτωςθ μθ πλιρωςθσ τθσ  ωσ άνω προχπόκεςθσ, ο χρόνοσ 
λιψθσ πτυχίου παρατείνεται ςε ζξι (6) ζτθ ςπουδϊν και αν και και πάλι δεν 
πλθρείται θ προχπόκεςθ, ςε ζξι και μιςό (6,5) ζτθ ςπουδϊν.                                                                                             

  

Ετιςια Βραβεία Αριςτείασ επιχορθγοφμενα από τον Ειδικό 
Οογαριαςμό Ξονδυλίων Ζρευνασ του Γεωπονικοφ Υανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν                                                                         
 

 -Απονζμονται  ζξι (6) χρθματικά βραβεία, ςε ζναν (1) φοιτθτι από κάκε 
προπτυχιακό Ψμιμα του Γεωπονικοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν με τον υψθλότερο 
τελικό βακμό και με κατϊτερο όριο το επτά και μιςό (7,5) ςτα απαιτοφμενα από 
το Υρόγραμμα Χπουδϊν μακιματα, με χρόνο περαίωςθσ ςπουδϊν τον 
Χεπτζμβριο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ για το οποίο δίδεται το βραβείο. Σ βακμόσ 

mailto:saoa@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:ett@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:cbalis@aua.gr
http://www.aua.gr/
mailto:iliask@aua.gr
mailto:mariam@aua.gr
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τθσ πτυχιακισ μελζτθσ δεν ςυνυπολογίηεται.                                                

 

Βραβείο ΦΟΩΦΛΔΘ                                                                            
 

Απονζμονται χρθματικά βραβεία:                                                                        

α).  ςε ζναν (1) φοιτθτι του Ψμιματοσ Επιςτιμθσ Ηωικισ Υαραγωγισ και 
Ωδατοκαλλιεργειϊν, που αρίςτευςε κατά τθν απόκτθςθ του πτυχίου  χωρίσ να 
ζχει υπερβεί τα επτά (7) ζτθ ςπουδϊν για τον 1ο κφκλο ςπουδϊν, και                                                                                                                       
β).  ςε ζναν (1) φοιτθτι του Ψμιματοσ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροφίμων, που 
αρίςτευςε κατά τθν απόκτθςθ του πτυχίου, χωρίσ να ζχει υπερβεί τα ζξι (6) ζτθ 
ςπουδϊν για τον 1ο κφκλο ςπουδϊν. 

 

Βραβείο Bayer CroScience                                                               

 
Απονζμονται χρθματικά βραβεία:                                                                        

α). ςε δφο (2) φοιτθτζσ με πτυχιακι μελζτθ ςτο Εργαςτιριο Γεωργικισ 
Φαρμακολογίασ                                                                                                   

 β). ςε ζναν (1) πτυχιοφχο του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του 
Ψμιματοσ Επιςτιμθσ Φυτικισ Υαραγωγισ, με κατεφκυνςθ Φυτοπροςταςίασ και 
Υεριβάλλοντοσ,  με μεταπτυχιακι μελζτθ ςτο Εργαςτιριο Γεωργικισ 
Φαρμακολογίασ                                                                                           
 γ). ςε ζναν (1) διδάκτορα, με διδακτορικι διατριβι ςε αντικείμενο τθσ Γεωργικισ 
Φαρμακολογίασ.                                                                                                   

Θ επιλογι ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ γίνεται μετά από αξιολόγθςθ των αιτιςεων των 
ενδιαφερομζνων ςτο Εργαςτιριο Φαρμακολογίασ και κατάρτιςθ Υίνακα από τον 
Διευκυντι του Εργαςτθρίου, ο οποίοσ τον διαβιβάηει ςτον Υρφτανθ και ςτθ 
Διεφκυνςθ τθσ Εταιρείασ για τθν απονομι.                                                                                        

  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΛΓΑΛΣΩ 

 
Διεφκυνςθ Χπουδϊν και Φοιτθτικισ Πζριμνασ 

Ψμιμα Φοιτθτικισ Πζριμνασ  

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου- Ξτίριο Διοίκθςθσ 

 811 00 Πυτιλινθ 

Ψθλ: +30 22510 36137 Υλθρ: κα Φ. Αντωνοποφλου 

 

ΧΧΣΟΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ,  

ΨΠΘΠΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
 

Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

Υεριβαλλοντικι Υολιτικι και Διαχείρθςθ 

 

Οόφοσ Υανεπιςτθμίου, 811 00 Πυτιλινθ  

Ψθλ: +30 22510 36252  +30 22510 36217  

http://aegean.gr/environment-postgrad   

email: postgrad@env.aegean.gr   

  

πουδαςτικό βοικθµα για τθ ςυγγραφι διπλωµατικισ διατριβισ ςε ςυνεργαςία 
µε φορείσ ( Ροµαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Οζςβου – ∆ιεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν  
«Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ»). 

 

http://aegean.gr/environment-postgrad
mailto:postgrad@env.aegean.gr
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ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΨΠΘΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ                     

 

Πιχάλων 8, 821 00 Χίοσ               

Ψθλ: +30 22710 35122  

http://www.ba.aegean.gr/mba     

email: medide_gram@chios.aegean.gr  

  

Χρθµατικά βραβεία από διάφορουσ φορείσ (επιχειριςεισ,  

φορείσ και προςωπικότθτεσ) ςε φοιτθτζσ και αποφοίτουσ  

του Ψµιµατοσ ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων 

-Πζςοσ όροσ βακµολογίασ που ςυγκεντρϊνουν οι  υποψιφιοι  ςτα µακιµατα 
του ενδεικτικοφ προγράµµατοσ ςπουδϊν του ςυγκεκριµζνου ζτουσ φοίτθςθσ. 

  

Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων- Π.Β.Α. 

 

Χρθματικά βραβεία ςτουσ αποφοίτουσ των τριϊν (3) κατευκφνςεων του 
Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. 

 

Διατμθματικό Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

"Χχεδιαςμόσ, Διοίκθςθ και Υολιτικι του Ψουριςμοφ” 

 

Πιχαιλ Οιβανοφ 54, 821 00 Χίοσ                        

Ψθλ: +30 22710 35322  +30 22710 35323  

http://www.chios.aegean.gr/tourism                   

e-mail: mstath@aegean.gr  

 

Χρθµατικά βραβεία ςτουσ αποφοίτουσ  του Διατμθματικοφ Υρογράμματοσ 
Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

“Χχεδιαςμόσ. Διοίκθςθ και  Υολιτικι  του Ψουριςμοφ” 

 (∆ΥΠΧ Χ∆ΥΨ) 

-Χτουσ πζντε (5 ) πρϊτουσ αποφοίτουσ, κατά ςειρά επιτυχίασ. 

 
ΨΠΘΠΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

  

Χρθµατικά βραβεία από διάφορουσ χορθγοφσ ςε φοιτθτζσ του Ψµιµατοσ 
Ραυτιλίασ και Επιχειρθµατικϊν Ωπθρεςιϊν (επιχειριςεισ, φορείσ, κ.λ.π.) 

-Επίδοςθ ςτισ ςπουδζσ. 

  

 
ΧΧΣΟΘ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ, 
ΨΠΘΠΑ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ  
ΞΑΛ ΨΣΩ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

 

Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν  

«Φφλο και νζα εκπαιδευτικά και εργαςιακά περιβάλλοντα  

ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ» 

 

Δθμοκρατίασ 1, 851 00 Φόδοσ 

Ψθλ: +30 22410 99181 

http://www.rhodes.aegean.gr/denderstudies/postgrad  

http://www.ba.aegean.gr/mba
mailto:medide_gram@chios.aegean.gr
http://www.chios.aegean.gr/tourism
mailto:mstath@aegean.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/denderstudies/postgrad
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e-mail: genderstudies@rhodes.aegean.gr  

 

Χρθµατικά ζπακλα ςε φοιτθτζσ του Πεταπτυχιακοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν 

-Ακαδθµαϊκι επίδοςθ των υποψθφίων ςτον ετιςιο κφκλο µακθµάτων. 

 

Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 

 

Δθμοκρατίασ 1, 851 00 Φόδοσ                     

Ψθλ: +302241099110 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope   

e-mail: sellina@rhodes.aegean.gr  
 

Χρθµατικά ζπακλα ςε φοιτθτζσ του Πεταπτυχιακοφ  

Υρογράμματοσ Χπουδϊν. 

 

ΨΠΘΠΑ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

 

Ερμοφπολθ, 841 00 Χφροσ  

Ψθλ: +30 22810 97011  +30 22810 97104  

http://www.syros.aegean.gr  

e-mail: dpsd@aegean.gr  

  

Χρθµατικά βραβεία από διάφορουσ φορείσ ςε φοιτθτζσ 

του Ψµιµατοσ Πθχανικϊν Χχεδίαςθσ Υροϊόντων. 

  

 

Γ. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΡΛΧΧΩΧΘ – ΒΦΑΒΕΛΑ Λ∆ΦΩΠΑΨΩΡ-
ΞΟΘΦΣ∆ΣΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΟΣΛΥΩΡ ΛΔΛΩΨΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ      

 

Γενικό Φιλόπτωχο Ψαμείο  
Λεράσ Πθτροπόλεωσ  
Υολυανισ και Ξιλκιςίου, Ξιλκίσ 

 
Λερά Πθτρόπολισ Υολυανισ και Ξιλκιςίου 

Ελ. Βενιηζλου 2, 611 00 Ξιλκίσ 

Ψθλ: +30 23410 22248 fax: +30 23410 28625  

e-mail: info@impk.gr    

Οικονοµικό βοικθµα ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Ψζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν και  ευπακϊν οµάδων  

(µονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, αςκενείσ γονείσ,  

ορφανζσ οικογζνειεσ, άποροι, άνεργοι γονείσ κ.α.) 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Σι υποψιφιοι να κατοικοφν ςτθν περιφζρεια  

τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ Υολυανισ και Ξιλκιςίου. 

 

Μδρυμα «Άγιοσ Γεϊργιοσ Υφργου Ακράτασ  
(Υαναγιϊτθσ-Ξονδυλία Υαπακαναςόπουλοι)»                                                                                       

 

250 06 Ακράτα Αχαΐασ  

Ψθλ: +30 210 9336494  +30 210 6537430  

mailto:genderstudies@rhodes.aegean.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope
mailto:sellina@rhodes.aegean.gr
http://www.syros.aegean.gr/
mailto:dpsd@aegean.gr
mailto:info@impk.gr
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Υλθρ: κ. Ψςαοφςθσ                                                                                                                        

 

Οικονομικι ενίςχυςθ ςε πτυχιοφχουσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ  

που πραγματοποιοφν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Αγγλία,  

κατά προτίμθςθ ςτο Λονδίνο, Πανεπιςτιμια Καίμπριτη και Οξφόρδθσ, και εφ’ 
όςον ζχουν ενιςχυκεί από το Μδρυμα αποφοιτϊντασ από το Γυμνάςιο Ακράτασ, 
ζχουν γίνει δεκτοί από αλλοδαπό ΑΕΛ και διακρίνονται για το ικοσ και τθν 
αφοςίωςι τουσ ςτα εκνικά ιδεϊδθ  

και τισ εκνικζσ παραδόςεισ.   

 

Ξλθροδότθμα Χαριλάου Ακαναςιάδθ                                                                             
 

Λερά Πθτρόπολθ Θλείασ  

28θσ Σκτωβρίου 54, 271 00 Υφργοσ Θλείασ 

Ψθλ: +30 26210 22527  +30 26210 22069  fax: +30 26210 30592 

http://www.imilias.gr  Υλθρ: κ. Γ. Υαραςκευόπουλοσ        

                                                                               

Χρθματικά βραβεία                                                                               

-Χε δφο (2)  άπορουσ επιμελείσ μακθτζσ εκκλθςιαςτικοφ  

κατθχθτικοφ ςχολείου ι νυκτερινισ Χχολισ απόρων μακθτϊν 

-Για αγορά παιδικϊν ενδυμαςιϊν. 

 

Μδρυμα Ελλθνικισ Αιματολογικισ Εταιρείασ                                                                  
 

Μδρυμα Ελλθνικισ Αιματολογικισ Εταιρείασ 

 Ψςιμιςκι 21 546 24 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 278073  +30 2310 268515  

fax: +30 2310 226885  +30 2310 268554  

http://www.idelhema.gr   e-mail: info@idelhema.gr         

Υλθρ: κα Ελις. Χαμαρά (11.00-15.00  Δευτζρα - Υαραςκευι)                                             

 

Οικονομικι ενίςχυςθ                                                                              

-Χε προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, ειδικευόμενουσ, 

 που αςχολοφνται ι ζχουν ιδιαίτερεσ επιδόςεισ ςτθν αιματολογία. 

 

Ξλθροδότθμα Χτυλιανοφ Αναςταςάκθ  
 

Διμοσ Φεκφμνθσ, Ο. Ξουντουριϊτθ 80 741 00 Φζκυμνο Ξριτθσ                               
Ψθλ: +30 2831341301-305  fax: +30 2831341323    

http://www.rethymno.gr  e-mail: dimarhos@rethymno.gr   

Υλθρ: κ. Γεϊργ. Παρινάκθσ - Διμαρχοσ Φεκφμνθσ  

 

-Σικονομικι ενίςχυςθ ςτον καλφτερο µακθτι του Ουκείου Φεκφµνθσ. 

 

Λερό  Μδρυμα Ανατολικορωμυλιωτϊν  
«Θ Αγία Ψριάδα»                                                     

 

Φράγκων 22, 546 25 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ. &  Fax: +30 2310 556787 

Υλθρ: κα Κεοδ. Πθνοφδθ                                                          

 

-Υροκιρυξθ και απονομι Βραβείων για μελζτεσ και  ζρευνεσ 

http://www.imilias.gr/
http://www.idelhema.gr/
mailto:info@idelhema.gr
http://www.rethymno.gr/
mailto:dimarhos@rethymno.gr
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ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου  που αφοροφν  

τθν Ανατολικι Φωμυλία και τον Ελλθνιςμό γενικότερα                                                        

-Οικονομικι ενίςχυςθ ι χοριγθςθ υποτροφιϊν για μελζτεσ και ζρευνεσ                                                       

-ςε άπορουσ ςπουδαςτζσ με φιλομάκεια και ικοσ, ζφεςθ ςτισ μελζτεσ και  
ζρευνεσ ιςτορικοφ και  πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που αφοροφν τθν Ανατολικι 
Φωμυλία και τον Ελλθνιςμό γενικότερα.  

                                         

Ξλθροδότθμα Ανδρεοποφλου Υαναγιϊτασ                                                              
 

Λερόσ Ραόσ Υροφιτθσ Θλίασ, Ανατολι Χερρϊν 

620 55 Ξάτω Υορόια Χερρϊν  
Ψθλ: +30 23270 61569  Υλθρ: πατιρ κ. Χάββασ Πακρίδθσ                                                                                                           

 

Οικονομικι ενίςχυςθ                                                                           

-ςε οικονομικά αδφναμουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ  

με καταγωγι από το χωριό Ανατολι Χερρϊν.                                                                                

 

Ξλθροδότθμα Aξωνίδθ Γρθγορίου 
 

Διμοσ Αμπελοκιπων – Πενεμζνθσ, Κεςςαλονίκθ 

Υατριάρχου Γρθγορίου Ε’ 12, 561 23 Αμπελόκθποι Κεςςαλονίκθσ  

Ψθλ: +30 2313 313690  fax: +30 2310 729654 

Υλθρ: κα Ακ. Κεοδωρίδου (11.00-15.00) 

 

Οικονοµικό βοικθµα ςε φοιτθτζσ 

-Άριςτοι υποψιφιοι. 

 

Αφεντάκειο Φιλανκρωπικό Μδρυμα 
 

Ρεοφφτου 30, 341 00 Χαλκίδα Ευβοίασ 

Ψθλ. & Fax: +30 22210 82463 

Υλθρ: κα Οουίηα Αφεντάκθ – Γαβριιλογλου 

 

Χρθµατικά βραβεία ςε φοιτθτζσ 

-Αριςτοφχοι απόφοιτοι των Ουκείων του Ροµοφ Ευβοίασ. 

 

Ξλθροδότθμα Βαρηάκου Ξλεονίκθσ                                                                         
 

Λ.Ρ. Αγίου Δθμθτρίου Κεςςαλονίκθσ 
 Αγίου Δθμθτρίου 97 546 33 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 260915 +30 2310 270008                                                                                                          

http://www.inad.gr  Υλθρ: κ. Ρτάγγασ   

 

Σικονομικό βοικθμα για  ςτζγαςθ απόρων φοιτθτϊν.                                                                                      

 

Ξλθροδότθμα Λωάννου Βαρκαράκθ  
 

Ψοπικι Ξοινότθτα Χουμεριάκου  

Διμου Αγίου Ρικολάου Οαςικίου Ξριτθσ   

http://www.dimosagn.gr Ψθλ: +30 6978305959 

Υλθρ: κ. Εμμ. Ατςαλάκθσ - Υρόεδροσ τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ Χουμεριάκου  

 

-Εφάπαξ βοικθμα για ςπουδζσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ. 

-πρωτοετείσ φοιτθτζσ  ςε Ανϊτερα και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα  

http://www.inad.gr/
http://www.dimosagn.gr/
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-Εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα τθσ κοινότθτασ Χουµεριάκου του Ρομοφ Οαςικίου. 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Βελζντηειο Μδρυμα Υρόνοιασ και Πορφϊςεωσ Υάρου 
 

Βελζντηειο Μδρυμα, 844 00 Υάροσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22840 21888 +30 22840 25070 

fax: +30 22840 23897 +30 22840 28473   

 

Χοριγθςθ υποτροφίασ- Σικονοµικι ενίςχυςθ 

α).  ςε φοιτθτζσ για ςπουδζσ ςε ΑΕΛ  

β).  για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

-Άποροι και ορφανοί υποψιφιοι 

-Ξαταγωγι από τθν Υάρο και τθν Αντίπαρο. 

 

Ζνωςθ Ευρυτάνων Αμερικισ «Ψο Βελοφχι» 
 

Υλθρ: κ. Λ. Ωφαντόπουλοσ - Υρόεδροσ 

Υανδϊρασ 6, 145 78 Εκάλθ Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 8137476  

e-mail: yfantopoulos@gmail.com   
Υλθρ: κ. Βας. Ψριχιάσ - Γενικόσ Γραμματζασ   

Ξριτθσ 28, 151 21 Ξάτω Υεφκθ Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 8020267   

 

Οικονοµικά βοθκιµατα για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθν Ευρυτανία, ζνασ τουλάχιςτον  

εκ των δφο γονζων 

-Σικονοµικι κατάςταςθ των υποψθφίων 

-Σικογενειακι κατάςταςθ των υποψθφίων 

-Βακµολογία των υποψθφίων. 

  

Ξλθροδότθμα Γατοφδθ Χριςτου 
 

Εκκλθςιαςτικό Χυμβοφλιο Λεροφ Ραοφ Αγίου Βθςςαρίωνοσ  

Δίλοφου Οάριςασ 415 00 Οάριςα  

Ψθλ: +30 2410 781446 

  

Οικονοµικι ενίςχυςθ ςπουδαςτϊν Κεολογικϊν Χχολϊν  

ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό 

-Ξαταγωγι από τον Ροµό Οαρίςθσ 

-Άποροι ςπουδαςτζσ, κατά προτίµθςθ. 
 

Δαμθράλειο Ξλθροδότθμα                                       
 
Χϊρα Ράξου, 843 00 Ράξοσ Ξυκλάδων  

Ψθλ: +30 22853 61427 fax: +30 22850 23278                                                         

Υλθρ: κ. Ακ. Γρυλλάκθσ - Υρόεδροσ 

 

Οικονομικό βοικθμα για ςπουδζσ ςτθ Γεωπονικι  

-Χτο εξωτερικό, κατά προτίμθςθ, ςτθν Ιταλία.                                                                                
-Χε φοιτθτι ο οποίοσ, μετά το πζρασ των ςπουδϊν του, κα ζχει τθν υποχρζωςθ 
να παρζχει επί  είκοςι (20) ζτθ υπθρεςίεσ με αντιμιςκία  

mailto:yfantopoulos@gmail.com
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για τθν επιςτθμονικι ανάπτυξθ τθσ Γεωργίασ ςτθ Ράξο.   

 

Ξλθροδότθμα Λωάννθ Δαρμι                                                                      
 

Λερόσ Ραόσ Υαναγίασ του Φοδαρίου, ιναράσ  

842 00 Ψινοσ Ξυκλάδων  

Ξακολικι Αρχιεπιςκοπι Ράξου  

Ψθλ: +30 22850 22292 fax: +30 22850 22470                                                                                           

 

-Οικονομικι ενίςχυςθ ςε  φοιτθτζσ γεννθμζνουσ 

 ςτθν Ψινο για ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό. 

        

Ξλθροδότθμα Ρικ. Αντ. Δθμθτριάδθ                                                                             
 

Απολλωνία, 840 03 Χίφνοσ Ξυκλάδων 

Ψθλ. & Fax: +30 228430 31639  

 

Βράβευςθ μακθτϊν με τθν υψθλότερθ βακμολογία του  

Δθμοτικοφ Χχολείου τθσ Ξοινότθτασ Αρτεμϊνα Χίφνου.  

-μόνιμοι κάτοικοι Αρτεμϊνα Χίφνου. 

 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Eλευκεράκθ  
 

Διμοσ Αρχάνων-Αςτερουςίων, Δθμοτικι Ενότθτα Αρχάνων  
701 00 Θράκλειο Ξριτθσ  

Ψθλ: +30 2810 752960  +30 2813404032  fax: +30 2810752956  

Υλθρ: κ. Γ. Ξαλογιαννάκθσ                                                                                                                                

 

Οικονοµικό βοικθµα ςε φοιτθτζσ 

-Ξαταγωγι από τισ Αρχάνεσ Θρακλείου Ξριτθσ 

-επιµελείσ φοιτθτζσ. 

 

Εκκλθςιαςτικό Μδρυμα Αγωγισ και Αρωγισ Ξαλαβρφτων                                
 

250 01 Ξαλάβρυτα, Ρομόσ Αχαΐασ                                     

Ψθλ. κιν: +30 26920 22100                                                                                           
Υλθρ: πατιρ κ. Πθτρόπουλοσ 

 

-Εφάπαξ χρθματικό βοικθμα για ζξοδα ςπουδϊν 

 ςε απόφοιτο-θ  του Ουκείου Ξαλαβρφτων 

-πρωτοετείσ φοιτθτζσ με τον μεγαλφτερο βακμό  

ειςαγωγισ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ.                                                                                                

 

Εμπειρίκειο Μδρυμα 
 

Υανεπιςτθμίου 6, 106 71 Ακινα  

Ψθλ. &  Fax: +30 210 3620918   

http://www.empirikion.gr  

  

1.Χρθµατικό ζπακλο µε τθν επωνυμία «Εµπειρίκειο βραβείο ςε µνιµθ Μιλτιάδθ 
Εµπειρίκου» ςε Ζλλθνεσ επιςτιµονεσ που µε τισ επιςτθµονικζσ εργαςίεσ τουσ και 
τα επιτεφγµατά τουσ ζχουν ςυµβάλλει ςτθν προαγωγι των επιςτθµϊν τθσ 
Λατρικισ, τθσ Χθµείασ, τθσ Φυςικισ, τθσ Θλεκτρολογίασ, τθσ Πθχανικισ, των 

http://www.empirikion.gr/
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Πακθµατικϊν, κακϊσ και των παραπλιςιων µε αυτζσ Κετικϊν Επιςτθµϊν. 

2.Σικονοµικι ενίςχυςθ ςε Ζλλθνεσ επιςτιµονεσ τθσ Λατρικισ, τθσ Χθµείασ, τθσ 
Φυςικισ, τθσ Θλεκτρολογίασ, τθσ Πθχανικισ και των Πακθµατικϊν, κακϊσ και 
των παραπλιςιων µε αυτζσ Κετικϊν επιςτθµϊν: 

α).  που αςχολοφνται ειδικά ςε πειραµατικζσ ζρευνεσ και επιςτθµονικζσ 
εργαςίεσ 

β).  για τθν οργάνωςθ εργαςτθρίων για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ 
γ).  για µετεκπαίδευςθ  

1.Ωποψιφιοι για το βραβείο  µπορεί να είναι  μεμονωμζνοι επιςτιμονεσ ι 
οµάδεσ Ελλινων επιςτθμόνων, πτυχιοφχοι ΑΕΛ των ωσ άνω Κετικϊν Επιςτθµϊν 

2. Θ µετεκπαίδευςθ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί κατά προτεραιότθτα ςε 
χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε ΑΕΛ τθσ Ελλάδασ ι ςτισ ΗΠΑ 

-Λκανοποιθτικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία κα γίνει θ 
µετεκπαίδευςθ. 

 Ζνα ζωσ τρία (1-3) ζτθ. 

  

Ζνωςθ Βρονταδουςίων Αττικισ (Ε.Β.Α.Ψ.)  
 

Υεργάμου 5, 171 21 Ρζα Χμφρνθ Αττικισ    

Ψθλ: +30 210 4180558  fax: +30 210 9310791  

e-mail: evat1960@gmail.com Υλθρ: κα Αγγ. Βαςιλάκθ 

  

Οικονοµικό βοικθµα ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ ι ΨΕΛ       

-Υου κατάγονται και κατοικοφν μονίμωσ ςτον Βροντάδο Χίου, οι ίδιοι ι οι γονείσ 
τουσ     

-Υροςωπικό και  οικογενειακό  ειςόδθμα, και εν γζνει οικογενειακι κατάςταςθ.  

Σι υποψιφιοι αποςτζλλουν ςτον Χφλλογο αίτθςθ, πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε 
ΑΕΛ ι ΨΕΛ (να προκφπτουν: ζτοσ ςπουδϊν, Ψμιμα, θμερομθνία εγγραφισ), 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και αντίγραφο εκκακαριςτικοφ 
ςθμειϊματοσ ι φορολογικισ διλωςθσ δικισ τουσ ι των γονζων τουσ.  

 

Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ε.Β.Ε.Α) 
 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ 

Ψμιμα Σργάνων Διοίκθςθσ 

Ακαδθμίασ 7, 106 71 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3622158 +30 210 3382176 

fax: +30 210 3612218 Υλθρ: κα Χπυρ. Γεωργοποφλου 

Ψρία (3) χρθµατικά βραβεία ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ  

-Υρϊτο βραβείο: € 2.000, δεφτερο βραβείο: € 1.500, τρίτο βραβείο: € 1.000 
-Επιλογι µε διαγωνιςµό 

-Ωποβολι ςτο Ε.Β.Ε.Α εργαςίασ µε κζµα οικονοµικοφ, ιδίωσ, περιεχοµζνου. 

  

Γενικό Οφκειο Κζρμου Αιτωλοακαρνανίασ 
 

300 08 Κζρμο Ψριχωνίδασ Αιτωλοακαρνανίασ 

Ψθλ: +30 26440 22261  fax: +30 26440 23220  

Υλθρ: κ. Λ. Ππότςαρθσ e-mail: lyktherm@sch.gr 

 

α).  Βραβείο αριςτείασ Χαριλάου και Άννασ Ευκυµίου ςε ζναν (1) απόφοιτο  

β).  Βραβείο του Χυλλόγου Κερµίων «ΚΕΦΠΛΣΧ ΑΥΣΟΟΩΡ»  

ςε ζναν (1) απόφοιτο  

γ).  Βραβείο τθσ Ψράπεηασ ALPHA BANK ςε ζναν (1) απόφοιτο 

δ) . Βραβεία «Χπφροσ Παρκόπουλοσ» ςε δφο (2) αποφοίτουσ  

mailto:evat1960@gmail.com
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α).  Πακθτισ ι µακιτρια τθσ Γ’ τάξθσ Γενικοφ Ουκείου Κζρµου Ψριχωνίδασ 
Αιτωλοακαρνανίασ με τθν υψθλότερθ βακµολογία απολυτθρίου και τθν 
υψθλότερθ βακµολογία ςτο µάκθµα τθσ Υλθροφορικισ 

β) . Πακθτισ ι µακιτρια τθσ Γ’ τάξθσ του Γενικοφ Ουκείου Κζρµου Ψριχωνίδασ 
Αιτωλοακαρνανίασ με τθν υψθλότερθ βακµολογία απολυτθρίου 

γ).  Πακθτισ ι µακιτρια τθσ Γ’ τάξθσ του Γενικοφ Ουκείου Κζρµου Ψριχωνίδασ 
Αιτωλοακαρνανίασ µε τον µεγαλφτερο βακµό πρόςβαςθσ ςτα ΑΕΛ 

δ) . Χε δφο (2)μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ του Γενικοφ Ουκείου Κζρμου Ψριχωνίδασ 
Αιτωλοακαρνανίασ με το μεγαλφτερο βακμό πρόςβαςθσ ςτισ Υανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ, ςυνοδευόμενο από χρθματικό ποςό. 

 

Εςτία Ραυτικϊν 
 

 Ρ.Υ.Λ.Δ., Φίλωνοσ 97-99, 185 35 Υειραιάσ 
Ψθλ: +30 210 4178993   +30 210 4117378  

fax: +30 210 4113029  

http://www.estian.gr   e-mail: info@estian.gr    

 

Χρθµατικά βραβεία ςε τζκνα εν ενεργεία και ςυνταξιοφχων ναυτικϊν που 
φοιτοφν ςτα ΑΕΛ τθσ χϊρασ.  

-Σι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν διαγωνιςκεί επιτυχϊσ ςτο ελάχιςτο όριο 
µακθµάτων (υποχρεωτικϊν και κατ’ επιλογι) που προβλζπονται από τον οδθγό 
ςπουδϊν τθσ κάκε Χχολισ (και των δφο –2- εξαµινων του ακαδθµαϊκοφ ζτουσ 
που αφορά το βραβείο), και θ γενικι βακµολογία που κα προκφψει από τισ 
επιµζρουσ βακµολογίεσ των μακθμάτων τουσ να µθν είναι µικρότερθ από οκτϊ 
(8.0) 

-Σι υποψιφιοι πτυχιοφχοι να ζχουν µζςο όρο βακµολογίασ πτυχίου οκτϊ (8.0) 
και άνω. 

 

Ευαγζσ Μδρυμα τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ Φόδου 
 

Λερά Πθτρόπολισ Φόδου 

Υλατεία Ελευκερίασ 851 00 Φόδοσ 

Ψθλ: +30 22410 44550   fax : +30 22410 73480   

http://www.imr.gr e-mail: imrodou@imr.gr    
  

α).  Σικονοµικά βοθκιµατα  

β).  Σικονοµικζσ ενιςχφςεισ ςε πτυχιοφχουσ ΑΕΛ, κατά προτίµθςθ ςε πτυχιοφχουσ 
των Κεολογικϊν Χχολϊν τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ, για µετεκπαίδευςθ 
ςτο εξωτερικό ι για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ςυγγραφι διδακτορικισ 
διατριβισ ι άλλων επιςτθμονικϊν μελετϊν, ςχετικϊν µε τθν ειδικότθτά τουσ  

α). άποροι υποψιφιοι 

-κάτοικοι τθσ περιοχισ τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ Φόδου 

-ικοσ, αγωγι και ευςζβεια των υποψθφίων  

β).  ικοσ, αγωγι, ευςζβεια και υψθλι διάκριςθ ςτισ ςπουδζσ  

των υποψθφίων. 

 

 Μδρυμα Zζρβα Οεωνίδα 
 

Εκνικό και Ξαποδιςτριακό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Χχολι Κετικϊν Επιςτθμϊν 

Εργαςτιριο Σργανικισ Χθμείασ, Ψμιμα Χθμείασ  
Υανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 71 Ηωγράφου Αττικισ 

http://www.estian.gr/
mailto:info@estian.gr
http://www.imr.gr/
mailto:imrodou@imr.gr
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Ψθλ. & Fax: +30 210 7274498   e-mail: yiotakis@chem.uoa.gr  

Υλθρ: Ξακθγθτισ κ. Ακ. Γιωτάκθσ 

  

Οικονοµικζσ ενιςχφςεισ για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε φοιτθτζσ που διεξάγουν 
ζρευνα για απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊµατοσ ςτο γνωςτικό αντικείµενο τθσ 
«Σργανικισ και Βιο-οργανικισ  Χθµείασ» 

-Υτυχίο Χθμείασ 

-Βιογραφικό ςθµείωµα 
-Ερευνθτικό ζργο και  ςυνολικι επίδοςθ των υποψθφίων  

ςτισ ςπουδζσ τουσ. 

  

Κεολογίτειο Ξλθροδότθμα 
 

1ο Γενικό Οφκειο Χφρου Οιβάδια 841 00 Χφροσ Ξυκλάδων 

Ψθλ. & Fax: +30 22810 82040 

  

Σικονοµικό βοικθµα ςε πρωτοετι φοιτθτι 

-Σ πρϊτοσ αριςτοφχοσ απόφοιτοσ του 1ου Γενικοφ Ουκείου Χφρου. 

  

Λνςτιτοφτο Ζρευνασ και Κεραπείασ  
τθσ Χυμπεριφοράσ 

 

Γλάδςτωνοσ 10, 106 77 Υλ. Ξάνιγγοσ, Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3840129   fax: +30 210 3840803 

http://www.ibrt.gr   e-mail: ibrt@ibrt.gr  

  

α). Ετιςιο βραβείο «Γαλάτεια ∆θµάκου» απονζµεται ςτουσ 

 ςπουδαςτζσ του Λνςτιτοφτου Ζρευνασ και Κεραπείασ τθσ Χυμπεριφοράσ  

β). Ετιςιο βραβείο «Γιαννίτα Πόλβερ» απονζµεται ςτουσ ςπουδαςτζσ του 
Λνςτιτοφτου Ζρευνασ και Κεραπείασ τθσ Χυμπεριφοράσ (και τα δφο βραβεία 
καλφπτουν τα ζξοδα παρακολοφκθςθσ ενόσ εποµζνου ςυνεδρίου) 

α) και β) Θ καλφτερθ επιςτθµονικι - ερευνθτικι εργαςία που διεξάγεται ςτο 
πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Λνςτιτοφτου Ζρευνασ και Κεραπείασ τθσ 
Χυμπεριφοράσ και παρουςιάηεται ωσ προφορικι ανακοίνωςθ ι αναρτθµζνθ 
εργαςία ςε Ελλθνικό ι διεκνζσ ςυνζδριο. 

  

Μδρυμα Δθμ. Λωαννίδθ Χιατιςτζωσ 
 

Υ. Υαπαγεωργίου 4, 546 35 Κεςςαλονίκθ  

Ψθλ: +30 2310 260203 fax: +30 2310 260203 

  

Oικονοµικι ενίςχυςθ ςε φοιτθτζσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ χϊρασ 

-Ξαταγωγι από τθ Χιάτιςτα 

-Ξατά προτίµθςθ, ορφανοί από µθτζρα ι από πατζρα 

-Φοιτθτζσ που περιλαµβάνονται ςτο 10% των πρϊτων  
επιτυχόντων ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ. 

  

Φιλεκπαιδευτικόσ Χφλλογοσ Ξαλλονισ 
 
Γενικό Οφκειο Ξαλλονισ Οζςβου 811 07 Ξαλλονι Οζςβου 

Ψθλ: +30 22530 22525  fax: +30 22530 22593 

  

Βραβείο ςε αριςτοφχουσ αποφοίτουσ του Ουκείου Ξαλλονισ. 

mailto:yiotakis@chem.uoa.gr
http://www.ibrt.gr/
mailto:ibrt@ibrt.gr
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Μδρυμα Ξλθρονόμων Γεωργίου  
και Φοφλασ Ξανελλοποφλου                                                               

 

Οευκωςίασ 25, 112 53 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 8643979  fax: +30 210 8627533                                                                 

Υλθρ: κα Υ. Χκαλτςοφνθ 

Ψθλ: +30 6972075140  κα Ελ. Αγγελοποφλου - Υρόεδροσ  

του Εξωραϊςτικοφ Χυλλόγου 

 

Σικονομικι ενίςχυςθ μακθτϊν του Γυμναςίου και Ουκείου  

Ανδρίτςαινασ Θλείασ μζςω χρθματικϊν βραβείων  

ι  με άλλον ςυναφι τρόπο.  
 

Ξλθροδότθμα Ξαραγιάννθ Βαςιλείασ,  
χιρασ Λωάννου                                                

 

Διμοσ Κεςςαλονίκθσ, Διεφκυνςθ Δθμοτικϊν Υροςόδων 

 και Υόρων 

Ψμιμα Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ,  

Ρζο Δθμαρχείο,  Βαςιλζωσ Γεωργίου 1  546 40 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2313 317237 fax: +30 2313 317707 

Υλθρ: κα Ελ. Ανδρουλάκθ  

e-mail: e.androulaki@thessaloniki.gr 

                                                                                                   

Βράβευςθ ενόσ  (1) άριςτου μακθτι ι μιασ άριςτθσ μακιτριασ από κάκε 
Γυμνάςιο και Οφκειο του Διμου Κεςςαλονίκθσ με καταγωγι από τον Διμο 
Κεςςαλονίκθσ. 

 

Ξαρίπειον Μδρυμα Πελετϊν  
Πακεδονίασ-Κράκθσ                                                                

 

Ρυμφϊν 25-27  552 36 Υανόραμα Κεςςαλονίκθσ 

Υλθρ κ. Πιχ. Ξαϊκλισ –μζλοσ του Δ.Χ.   

Ο.Ρίκθσ 1 546 24 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 332940 fax: +30 2310 332105 http://www.karipeio.gr   

-Οικονομικι ενίςχυςθ ςε επιςτιμονεσ κφρουσ και ικουσ, αποφοίτουσ Α.Ε.Λ. 
θμεδαπισ και χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ ςυγγραφι μονογραφιϊν 
και λοιπϊν ιςτορικϊν κειμζνων και μελετϊν αναφερομζνων ςτισ περιοχζσ τθσ 
Πακεδονίασ και τθσ Κράκθσ.                                  

-Βραβεία ςε αποφοίτουσ Α.Ε.Λ.  

 

Ξλθροδότθμα Ξαςτανίδθ Ρικολάου 
 

Χωματείο Υαναγίασ Χουμελά 

Πθτροπόλεωσ 15, 546 24 Κεςςαλονίκθ 

Ψθλ: +30 2310 271812  fax: +30 2310 285343  

e-mail: panagiasoumela@hellasnet.gr  
 

Εφάπαξ οικονοµικά βοθκιµατα ςε φοιτθτζσ για προπτυχιακζσ και µεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ 

mailto:e.androulaki@thessaloniki.gr
http://www.karipeio.gr/
mailto:panagiasoumela@hellasnet.gr
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-Χαµθλό ςυνολικό οικογενειακό ειςόδθµα 

-Σι γονείσ των υποψθφίων να είναι ποντιακισ καταγωγισ 

-Ξαλι επίδοςθ των υποψθφίων 

-Σι υποψιφιοι να μθ λαµβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι 

-ζφεςθ ςτθ µάκθςθ, ιδίωσ ςτισ πρακτικζσ τζχνεσ. 

 

Μδρυμα Ξωνςταντίνου και Υόπθσ Ξοντοφ 
« Ψα Υαιδιά τθσ Ουκουρίασ»                                         

 

Ελευκ. Βενιηζλου 34, 106 79  Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3636496                                                                                                              

Υλθρ: κ. Ανδρ. Ανδρικόπουλοσ 

 
-Ετιςιο χρθματικό ζπακλο με τιμθτικι διάκριςθ ςε ζνα-μία (1) πρωτεφςαντεσ 
μακθτι ι μακιτρια από κάκε τάξθ του Γυμναςίου και  Ουκείου τθσ Ουκουρίασ 
Ξαλαβρφτων Αχαΐασ ι άλλθσ Πζςθσ Χχολισ τθσ περιοχισ 

-Χρθματικοφ ζπακλο με τιμθτικι διάκριςθ ςε Ουκουριϊτεσ ςπουδαςτζσ, 
αποφοίτουσ Ουκείου ι άλλθσ Πζςθσ Χχολισ  που ειςάγονται ςε Ανϊτατεσ 
Χχολζσ, περιλαμβανομζνων, κατά προτίμθςθ, των Υαιδαγωγικϊν Χχολϊν. 

 

ΣΨΕ - COSMOTE 
 

Ψμιμα Εταιρικισ Ωπευκυνότθτασ                  

Διεφκυνςθ Εταιρικισ Επικοινωνίασ Σμίλου ΣΨΕ     

Ο.Ξθφιςίασ 99, 151 24 Παροφςι  Αττικισ                           

Ψθλ: +30 210 6177409 +30 210 6118178  fax: +30 210 6115873               

http://www.ote-cosmote-scholarships.gr                           

e-mail: info@ote-cosmote-scholarships.gr    
  

Ωποτροφίεσ για ςτιριξθ πρωτοετϊν φοιτθτϊν Α.Ε.Λ.  

με χαμθλά ειςοδιματα ι και ιδιαίτερεσ οικογενειακζσ ανάγκεσ  
κακ’όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.  

Σι βαςικοί όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ περιλαμβάνονται ςτθν 
ιςτοςελίδα: http://www.ote-cosmote-scholarships.gr   

 

Μδρυμα Αςτερίου Χαραγιϊργθ Ξουντουρά                                                           
 

Διμοσ Βιςαλτίασ, Θρϊων 2, 622 00 Ριγρίτα  Χερρϊν 

Ψθλ: +30 23220 20300  +30 23220 20321 

fax: +30 23220 20341 e-mai: d.visaltias@gmail.com  

Υλθρ: κα Γ. Ξολοκυκά                                                                                                   

 

Βράβευςθ αριςτοφχων μακθτϊν του Διμου Αχινοφ  

με γενικό βακμό τουλάχιςτον δεκαοκτϊ (18)                                                                                                       
Ξλάδοι  ςπουδϊν: Γυμνάςιο και  άνω. 
 

Ξλθροδότθμα Ξουτςονίκου Αγορίτςασ 
 

Εκκλθςιαςτικι Επιτροπι Λεροφ Ραοφ Ξοιμιςεωσ  
Κεοτόκου Αυγερινοφ Βοΐου Ξοηάνθσ 500 02 Ψςοτφλι Ξοηάνθσ  

Ψθλ: +30 6977491282   

Υλθρ: πατιρ κ. Γεϊργιοσ Ρικολαΐδθσ 

 e-mail: gnikolaidis1@cyta.gr 

http://www.ote-cosmote-scholarships.gr/
mailto:info@ote-cosmote-scholarships.gr
http://www.ote-cosmote-scholarships.gr/
mailto:d.visaltias@gmail.com
mailto:gnikolaidis1@cyta.gr
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Σικονοµικι ενίςχυςθ ςε 

-Αριςτεφοντεσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ  

Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και  Ουκείου 

-Ξαταγωγι από τθν πρϊθν Ξοινότθτα Αυγερινοφ  

-ικοσ και  επιµζλεια των μακθτϊν. 

  

Μδρυμα Οεωνίδα Ξωςτάλα 
 

Δθμοτικό Διαμζριςμα Βροντάδου Χίου  

Ενϊςεωσ 2, Πποφκιου 822 00 Βροντάδοσ Χίου  

Tθλ: +30  22710 92440 

Υλθρ: κ. Ρ. Φωξάνασ   

  
Βοικθμα ςε οικονομικά αδφναμουσ ςπουδαςτζσ από το Βροντάδο Χίου. 

Ξλάδοι ςπουδϊν: όλοι 

Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό.   

 

Υνευματικό Μδρυμα «Ξρθτικι Εςτία» 
 

Χτράβωνοσ 12, 116 34 Υαγκράτι - Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7213321  fax: +30 210 7239149 

e-mail: info@kritikiestia.gr  

 

Χρθματικό  βραβείο εισ  μνιμθν 
«Υολυδϊρου Βαρδουλάκθ» 

 

Χρθµατικό βραβείο ςε πτυχιοφχουσ ι διπλωµατοφχουσ Ελλθνικϊν ΑΕΛ 

-Ξαταγωγι από τθν Ξριτθ 

-Σ υποψιφιοσ µε τθ µεγαλφτερθ βακµολογία 

-Σικογενειακι και οικονοµικι κατάςταςθ. 

 

Οινάρδειο Μδρυμα                                                                                                         
 

Χμφρνθσ 1, 157 72  Ηωγράφου Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 7784820  +30 210 7227012                                                                                                    

fax: +30 210 7219343 

e-mail: pspil@otenet.gr  Υλθρ: κα Ευ. Χπθλιωτάκου 

 

-Ετιςιο χρθματικό ζπακλο με τιμθτικι διάκριςθ, ςτον-ςτθν πρωτεφοντα –
πρωτεφςαςα  από κάκε τάξθ μακθτι-μακιτρια των Γυμναςίων Ακράτασ και 
Αιγείρασ και του Ουκείου Ακράτασ.                                    

                                                              

 
Μδρυμα Χριςτου και Mαρίασ Παμαλι 
 
Υ. Υατελίδα 1, 821 00 Χίοσ  

Ψθλ: +30 22710 25369 

Υλθρ: κ. Δθμ. Υατελίδασ - Υρόεδροσ του Λδρφματοσ 

 

Σικονομικό βοικθμα ςε φοιτθτζσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ από τα Κυμιανά Χίου, ςε οιονδιποτε κλάδο ςπουδϊν    

mailto:info@kritikiestia.gr
mailto:pspil@otenet.gr
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Ψόποσ ςπουδϊν: Ελλάδα και εξωτερικό.  

 
Ξλθροδότθμα Πανάλθ Ρικολάου 
 

Διμοσ Άνδρου, 845 00  Άνδροσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22823 60331  fax: +30 22820 61419 

http://www.andros.gov.gr  e-mail: dimos@andros.gr  

Υλθρ: κ. Λ. Γλθνόσ - Διμαρχοσ 

  

Οικονοµικι ενίςχυςθ για ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςε Ψεχνικζσ ι επαγγελματικζσ 
ςχολζσ, Ανϊτερα ι Ανϊτατα Λδρφματα 

-ςε δφο (2) αριςτοφχουσ μακθτζσ ι μακιτριεσ του Γυμναςίου ι Ουκείου, 
γεννθμζνουσ και κατοικοφντεσ ςτθν περιοχι τθσ πρϊθν Ξοινότθτασ  Τρμου 
Ξορκίου τθσ Άνδρου και εξ αυτϊν ςτουσ πλζον οικονομικά αδφναμουσ. 

 

Μδρυμα Παρίνου Π. Βαςιλείου 
 

Βολιςςόσ Χίου – 821 03 Βολιςςόσ, Χίοσ 

Ψθλ: +30 22740 21208 
Ππουςίου 14-16, Ελλθνορϊςων 115 26 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 6997770 

Υλθρ: κ. Πιχ. Πάγκοσ - Υρόεδροσ  

 

Σικονομικι ενίςχυςθ 

-Για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Απόφοιτοι Ουκείου   

-Ξαταγωγι γονζων (ζνασ τουλάχιςτον) από τθ Βολιςςό Χίου. 

  

Μδρυμα Αναςταςίου (Ψάςου) Πθλιϊνθ  
του Αλεξίου  

 

Αγίου Ξωνςταντίνου και Υαλαμά 
300 27 Άγιοσ Ξωνςταντίνοσ Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίασ  

Tθλ: +30 26410 24651 fax: +30 26410 24651                                   

 

-Ετιςιο χρθματικό βοικθμα ςε τρεισ (3) άρρενεσ αριςτοφχουσ αποφοίτουσ 
Ουκείου- κατοίκουσ Αγίου Ξωνςταντίνου Ψριχωνίδασ. 

 

Δωρεά Ανδρζα Ππαμπιολάκθ   
 

Γυμνάςιο Χϊρασ Χφακίων, 730 11 Χϊρα Χφακίων  
Χανίων Ξριτθσ                                                                                  

 Ψθλ. & Fax: +30 28250 91207    

                                                     

Οικονομικι ενίςχυςθ ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου  

και Ουκείου τθσ πρϊθν Επαρχίασ Χφακίων, διακρινόμενουσ για το ικοσ και τθν 
επίδοςθ τουσ ςτα μακιματα.  

 

Πορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Ψράπεηασ (ΠΛΕΨ)                                                                

 
Κουκυδίδου 13, 105 58 Υλάκα - Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3230841 +30 210 3221335 

http://www.andros.gov.gr/
mailto:dimos@andros.gr
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http://www.miet.gr  e-mail: miet2@otenet.gr                                                     

 

Ετιςιο Βραβείο ςτθ μνιμθ του Υαναγιϊτθ Πουλλά για τθ ςυγγραφι μελζτθσ  
ςτθ Ρεοελλθνικι Φιλολογία. Ψο βραβείο ςυνοδεφεται από χρθματικό ζπακλο 
δφο χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (€ 2.500)                                                                              

-Σ υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ τθσ Ρζασ Ελλθνικισ  
ι τθσ Χυγκριτικισ Φιλολογίασ, εγγεγραμμζνοσ ςε πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν ςε πανεπιςτθμιακι Χχολι ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.               

–Θ μελζτθ πρζπει να είναι αυτοτελισ, αδθμοςίευτθ, ςυνταγμζνθ ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα και θ ζκταςι τθσ να κυμαίνεται ανάμεςα ςτισ επτά χιλιάδεσ (7.000) και 
τισ οκτϊ χιλιάδεσ (8.000) λζξεισ. Ψο κζμα τθσ μπορεί να ανικει ςε οποιαδιποτε 
περίοδο τθσ Ρεοελλθνικισ Γραμματείασ (ςυμπεριλαβανομζνθσ τθσ δθμϊδουσ 
Πεςαιωνικισ Γραμματείασ). 

 

Μδρυμα Πποδοςάκθ 
 

Οεωφ. Βας. Χοφίασ 23Α, 106 74 Ακινα  http://www.bodossaki.gr                               

Ψθλ: +30 210 3237973  +30 210 3237804  +30 210 3248005  

fax: +30 210 3237976 

 Υλθρ: Γραμματεία του Λδρφματοσ  e-mail: secr@bodossaki.gr           

 

ΑΦΛΧΨΕΛΣ  ΠΥΣΔΣΧΑΞΘ                                                             
 

Ψο Αριςτείο απονζμεται κάκε δφο (2) χρόνια ςε επιςτιμονεσ των Κετικϊν, 
Ψεχνολογικϊν και Λατροβιολογικϊν Επιςτθμϊν, με Ελλθνικι ικαγζνεια ι να είναι 
Ελλθνικοφ γζνουσ, χωρίσ όριο θλικίασ.  

-Σι επιςτιμονεσ αυτοί πρζπει να ζχουν ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν προαγωγι 
του επιςτθμονικοφ τουσ κλάδου με πρωτοποριακό και ολοκλθρωμζνο ζργο, 
διεκνϊσ αναγνωριςμζνο.                                          

 

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΑ ΒΦΑΒΕΛΑ                                                                  
 

Ψομείσ: Κετικζσ Επιςτιμεσ, Εφαρμοςμζνεσ Κετικζσ Επιςτιμεσ, Ξοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ, Λατρικι και Βιολογία.                                      

-Ψα Βραβεία απονζμονται ςε νζουσ επιςτιμονεσ, ζωσ 40 ετϊν, με Ελλθνικι 
ικαγζνεια ι να είναι Ελλθνικοφ γζνουσ, για τθν εξαιρετικι επίδοςι τουσ ςτον 
επιςτθμονικό τουσ τομζα και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν επιςτθμονικι και οικονομικι 
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ,  κακϊσ και ςτθ διεκνι προβολι τθσ, με το ζργο και το ικοσ 
τουσ.                                                   

 

ΠΕΨΑΔΛΔΑΞΨΣΦΛΞΕΧ ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ  

ΧΨΘ ΠΡΘΠΘ ΧΨΑΠΑΨΘ Γ. ΠΑΡΨΗΑΒΛΡΣΩ                 
 

Ψομείσ: Ξλάδοι των Κετικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Λατρικισ                                         

-Χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε Ζλλθνεσ διδάκτορεσ από πανεπιςτιμια του 
εξωτερικοφ, για να ςυνεχίςουν τθν ζρευνά τουσ ςτθν Ελλάδα, και ςε Ζλλθνεσ 
διδάκτορεσ οι οποίοι εκπόνθςαν διδακτορικι διατριβι ςτθν Ελλάδα, για να 
ςυνεχίςουν μεταδιδακτορικι διατριβι ςτο εξωτερικό.     

 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΥΦΑΞΨΛΞΘΧ ΑΧΞΘΧΘΧ ΧΕ ΧΩΦΕΧ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ             

 
Ψο πρόγραμμα διαρκεί ζξι (6) μινεσ και απευκφνεται ςε κατόχουσ 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ι τελειοφοίτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 
διαφόρων ειδικοτιτων με ςκοπό τθν απόκτθςθ επιπλζον προςόντων για τθν 
είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Σι  πλιρεισ προκθρφξεισ βρίςκονται  ςτθν 

http://www.miet.gr/
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ιςτοςελίδα του Λδρφματοσ http://www.bodossaki.gr   

                                        

ΧΕΠΛΡΑΦΛΑ ΒΛΣΟΣΓΛΑΧ KAI ΛΑΨΦΛΞΘΧ                                                   
 

Ετιςια ςεμινάρια υψθλοφ επιπζδου ςτουσ κλάδουσ τθσ Λατρικισ και τθσ 
Βιολογίασ, απευκυνόμενα ςε  Ζλλθνεσ αριςτοφχουσ τελειοφοίτουσ ι πτυχιοφχουσ 
ΑΕΛ. Σι διαλζξεισ δίνονται από διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ των ςυγκεκριμζνων 
κλάδων, με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ 
ςτουσ επιμζρουσ κλάδουσ των επιςτθμϊν και τον ςωςτό προςανατολιςμό τουσ 
ςτισ περαιτζρω ςπουδζσ τουσ.  

  

Μδρυμα του Βραβείου Millenium 
 

Finland  http://www.milleniumprize.fi 

 

Βραβεία ςε ερευνθτζσ που αναπτφςςουν καινοτοµίεσ, οι οποίεσ βελτιϊνουν τθν 
ποιότθτα ηωισ, ςυµβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ των αξιϊν του ανκρωπιςµοφ και 
ενκαρφνουν τθν αειφόρο οικονοµικι ανάπτυξθ 

-Ωποψιφιοι που ζχουν προτακεί από 

επιςτθµονικζσ,τεχνολογικζσ και βιοµθχανικζσ κοινότθτεσ  

-Ωποψιφιοι από όλο τον κόςµο και από όλουσ τουσ τεχνολογικοφσ τοµείσ.       

          

Ξλθροδότθμα Χρ. Υαναγόπουλου       
 

Ψρικζςιο Δθμοτικό Χχολείο Βαςιλικοφ  

250 08 Βαςιλικό Υατρϊν, Χαλανδρίτςα Ρομοφ Αχαΐασ  

Ψθλ. & Fax: +30 26940 61443    
 

-Χρθματικά βραβεία ςε ζναν (1) ι δφο (2) μακθτζσ τθσ 

ΧΨ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ωσ ζπακλο του Δθμοτικοφ Χχολείου Βαςιλικοφ Αχαΐασ. 

                                                                                            

Μδρυμα Βαςιλικισ και Τλγασ Χταυροποφλου 
 

Ηαΐμθ 1, 106 82 Ακινα 

Ψθλ. & Fax: +30 210 3847679 Υλθρ: κα Ελεωνόρα Υαςπαλιάρθ 

Χρθµατικά βραβεία για ζργα: 

-Λςτορίασ (ιςτορικι µελζτθ, ιςτορικι µονογραφία, ιςτορικά δοκίµια, 
αποµνθµονεφµατα, αυτοβιογραφία, βιογραφίεσ προςϊπων που ζλαβαν µζροσ 
ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ) 

-Πυκιςτοριµατοσ 

-Υοίθςθσ 

-Οοιπϊν Ψεχνϊν (εικαςτικζσ τζχνεσ, κζατρο κινθµατογράφοσ, κλπ.) 

-Θ ποιότθτα του ζργου, θ αλικεια και θ ςυµβολι του ςτθν ανάδειξθ των αρετϊν 
και των αδυναµιϊν του Ελλθνικοφ λαοφ για τθν προαγωγι τθσ εκνικισ 
αυτογνωςίασ 

-Ψα προσ βράβευςθ ζργα δεν πρζπει να ζχουν εκδοκεί ι µε οιονδιποτε τρόπο 
δθµοςιευκεί. 

 
Φιλανκρωπικό Μδρυμα Χτυλιανοφ Υρόκου 

«Θ Αγία Αικατερίνθ» 

 (δωρεά εισ μνιμθ Δεκαβάλλε) 
 

840 03 Απολλωνία  Χίφνου Ξυκλάδεσ 

http://www.bodossaki.gr/
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Ψθλ: +30 228430 31639 fax: +30 228430 31639 

e-mail: idrymaprokou@syr.forthnet.gr   

Υλθρ: κα Υ. Ξαλογιρου 

 

Σικονομικό βοικθμα για ςπουδζσ ςε κλάδο τθσ Λατρικισ ι Σδοντιατρικισ, 
Γεωπονικισ, Ξτθνιατρικισ ι Παιευτικισ 

-Σικονοµικι αδυναµία 

-Ξαταγωγι από τθ Χίφνο. 

 

Δθμοτικόσ Σργανιςμόσ Υρόνοιασ 
 

822 00  Βροντάδοσ  Χίου 

Ψθλ: +30 22710 92202   +30 22710 93202 
fax: +30 22710 93392  

e-mail: dop@homeroupolis.gr  

  

-Χρθµατικά βοθκιµατα ςε φοιτθτζσ. 

 

Ξλθροδότθμα  Φωςςζτου Δθμθτρίου 
 

Διμοσ Βόρειασ Ξυνουρίασ, 220 01 Άςτροσ Ξυνουρίασ  

Ρομοφ Αρκαδίασ  

Ψθλ: +30 27550 29023  +30 27550 22901  +30 27550 23263  

fax: +30 27550 22213 

e-mail: Astros@otenet.gr  Υλθρ: κ. Λ. Οίηασ 

 

Σικονοµικό βοικθµα ςε φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Σι υποψιφιοι να είναι δθµότεσ του ∆θµοτικοφ ∆ιαµερίςµατοσ Χίταινασ του 
∆ιµου Βόρειασ Ξυνουρίασ. 

 
Μδρυμα Λωάννου και Αικατερίνθσ Χαϊνόπουλου 
 

Ξωνςταντίνου Υαλαιολόγου 86, 231 00 Χπάρτθ 

Ψθλ: +30 27310 28878  +30 27310 28184  +30 27310 82470   

fax: +30 27310 28146 

Υλθρ: κ. Δθμ. Ακαναςόπουλοσ - Γενικόσ Γραμματζασ του  

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου - κα Αγγ. Αποςτολοποφλου 

http://www.sainopouleio.gr   e-mail: idrymaia@otenet.gr    

 

-Χρθµατικά βραβεία ςε µακθτζσ και φοιτθτζσ και των δφο φφλων. 

 

Tεχνικό Επιμελθτιριο Eλλάδασ (T.E.E.) 
 

Διεφκυνςθ Επιςτθμονικισ και Αναπτυξιακισ Δραςτθριότθτασ 
Ψμιμα Επιςτθμονικοφ και Αναπτυξιακοφ Ζργου 

Ρίκθσ 4, 105 63 Ακινα  Ψθλ: +30 210 3291252-4   

fax: +30 210 3226015 

http://www.portal.tee.gr   e-mail: sci-work@central.tee.gr   

Υλθρ: κα Υ. Ποίρα 

 

Χρθµατικά βραβεία απονζμονται:  

α) ςτουσ αριςτοφχουσ φοιτθτζσ των Υολυτεχνικϊν Χχολϊν τθσ χϊρασ 

β) ςτισ καλφτερεσ διπλωµατικζσ εργαςίεσ που κρίνονται προσ βράβευςθ από τισ 

mailto:idrymaprokou@syr.forthnet.gr
mailto:dop@homeroupolis.gr
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Εξεταςτικζσ Επιτροπζσ του Ψεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ για χοριγθςθ τθσ 
άδειασ άςκθςθσ επαγγζλµατοσ ςτουσ νζουσ µθχανικοφσ. 

α) επιδοτιςεισ των φοιτθτϊν των Υολυτεχνικϊν Χχολϊν τθσ χϊρασ, όπωσ τισ 
γνωςτοποιοφν ςτο Ψ.Ε.Ε. οι Υολυτεχνικζσ Χχολζσ 

β) αξιολογιςεισ των διπλωματικϊν εργαςιϊν, όπωσ κρίνονται από τισ 
Εξεταςτικζσ Επιτροπζσ του Ψεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ για τθν χοριγθςθ 
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ των νζων Πθχανικϊν 

-Θ ςυχνότθτα απονομισ των χρθματικϊν βραβείων αποφαςίηεται από τθ 
Διοικοφςα Επιτροπι του Ψεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. 

 

Ξλθροδότθμα Χακαλι Χριςτου  
του Υαναγιϊτθ        

 

Πακεδονικι Φιλεκπαιδευτικι Αδελφότθσ 

Πεςολογγίου 21  566 25 Χυκιζσ Κεςςαλονίκθσ  

Υλθρ: κ. Ρικ. Χακαλισ    

Ψθλ. &  Fax: +30 2314014385   e-mail: nikossakalis46@hotmail.com 

Σικονομικό βοικθμα ςε αποφοίτουσ Ουκείου  

με βακμό απολυτθρίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ»  

-Ρεοειςαχκζντεσ ςε Ελλθνικό Υανεπιςτιμιο 

-Ικοσ και ελλθνοχριςτιανικά ιδεϊδθ 

-Υροτίμθςθ πάντοτε των καταγόμενων από το χωριό Ξρυονζρι με τα ωσ άνω 
προςόντα. 

-Ξαταγωγι από τθν Επαρχία Βοΐου του Ρομοφ Ξοηάνθσ  

και  
απόφοιτοι Γυμναςίου Ψςοτυλίου. 

 

Μδρυμα Χωκράτθ και Βικτωρίασ Χαχλοφ 
 

Δθμοτικι Ενότθτα Ερεςοφ, 811 05 Ερεςόσ Οζςβου  

Ψθλ. & Fax Δθμοτικοφ Χχολείου Ερεςοφ: +30 22530 53225 

e-mail: mail@dim-eresou.les.sch.gr    
Υλθρ: κ. Λγν. Υαπάηογλου - Υρόεδροσ του Λδρφματοσ  

 

Εφ’ άπαξ οικονομικό βοικθμα:  

-ςε Οζςβιουσ φοιτθτζσ που κατάγονται από τθν Ερεςό  

-δθμότεσ Ερεςοφ Οζςβου 

-άποροι φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ  

-ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα. 

 

Διμοσ Χερρϊν  
Ωποτροφία Πουςικϊν ςπουδϊν 
«ΧΦΘΧΨΣΧ ΧΨΑΠΑΨΛΣΩ» 

 

Ξωνςταντίνου Ξαραμανλι 1, 621 10 Χζρρεσ 

Ψθλ. &  Fax: +30 23213 50121  fax: +30 23210 22187  

http://www.serres.gr   e-mail: anagnostidou@serres.gr   

Υλθρ: κα Αικ. Αναγνωςτίδου 

 

Σικονοµικό βοικθμα-υποτροφία ςε ςπουδαςτζσ μουςικισ  

-Ελλθνικι ικαγζνεια 

mailto:nikossakalis46@hotmail.com
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-Σι υποψιφιοι να είναι δθµότεσ του ∆ιµου Χερρϊν. 

 

Μδρυμα Ρικολι τθσ Χπακαρανίκασ  
 

Διμοσ Λεράπετρασ  

Ψθλ: +30 2842340300 

Ψοπικι Ξοινότθτα Ανατολισ Διμου Λεράπετρασ,  

Χτόμιο Ανατολισ, 722 00 Λεράπετρα Ξριτθσ 

Ψθλ: +30 28420 41335  fax: +30 28420 23999  

e-mail: kyrva@ierapetra.gr  

Υλθρ: κ. Εμμ. Ηαχαριαδάκθσ - Υρόεδροσ του Δ.Χ.   

 

Ωποτροφίεσ ςε οικονοµικά αδφναμουσ απόφοιτουσ Ουκείου για προπτυχιακζσ 
Χπουδζσ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ 

-Με επιλογι βάςει του βακμοφ απολυτθρίου Ουκείου 

-Ψζκνα δθµοτϊν και κατοίκων τθσ τοπικισ κοινότθτασ Ανατολισ, που αποτελείται 
από τουσ οικιςμοφσ: Ανατολι, Αμμουδάρεσ, Ξαλόγεροι, Χτόμιο και Ρζα Ανατολι, 
του Ρομοφ Οαςικίου Ξριτθσ. 

 

Ξακίδρυμα Τκωνοσ και Aκnvάσ Χτακάτου 
 

Δικθγορικό Γραφείο Δθμαρά 

Σμιρου 51 106 72 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 3623217  +30 210 3623244  

fax: +30 210 3617910 

e-mail: info@dimaraslaw.gr  

 
Σικονοµικι βοικεια για µετεκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό πτυχιοφχων ΑΕΛ 

-Επιµζλεια, επίδοςθ και ικοσ των υποψθφίων 

-Άποροι υποψιφιοι 

-Ξατά προτίµθςθ οι ιδθ υπότροφοι, αν πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ. 

 

Ξλθροδότθμα Γεωργίου Χτίνθ                                             
 

Διμοσ Λθτϊν  840 01  Μοσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22863 60426  +30 22863 60400/12/13   fax: +30 22860 91228 
 

http://www.ios.gr  e-mail: info@dimosios.gr                                           

Υλθρ: κα Παργ. Φρονίςτα   

 

-Χοριγθςθ βραβείων ςτουσ τρεισ (3) πρωτεφςαντεσ μακθτζσ 

 τθσ Γ’ τάξθσ του Ουκείου Μου.                                        

-Χοριγθςθ βραβείων ςτουσ τρεισ (3) πρωτεφςαντεσ μακθτζσ  

τθσ Γ’ τάξεωσ του Ουκείου Γρεβενϊν.                                    

  

Ξλθροδότθμα Χωτθροποφλειοσ  
Θλειακι Βιβλιοκικθ        

 

Λερά Πθτρόπολισ Θλείασ 

28
θσ

 Σκτωβρίου 54  271 00 Υφργοσ Θλείασ 

Ψθλ: +30 26210 22527  fax: +30 26210 30592 

http://www.imilias.gr  Υλθρ: κ. Υαραςκευόπουλοσ                              
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mailto:info@dimaraslaw.gr
http://www.ios.gr/
mailto:info@dimosios.gr
http://www.imilias.gr/


220 

 

                                                      

-Ετιςια χρθματικά βραβεία ςε αριςτεφςαντεσ μακθτζσ των ςχολείων: Δθμοτικό 
Χχολείο Ψροπαίων, Γυμνάςιο Ψροπαίων, Δθμοτικό Χχολείο Ξοινότθτασ Ρεράιδασ,  
1ο και  2ο Γυμνάςιο Υφργου, 1ο και  2ο Οφκειο Υφργου,  Ρυκτερινό Γυμνάςιο 
Υφργου.   

 

Μδρυμα Λωάννου και Ευτζρπθσ Ψοπάλθ            
 

Φιλοποίμενοσ 56  262 21 Υάτρα Αχαΐασ  

Ψθλ: +30 2610 622036  fax: +30 2610 622375 
e-mail: ietopali@otenet.gr  Υλθρ: κ. Θλ. Πποφςιασ    

                                                                                                                                                                         
-Περικι επιδότθςθ 40-60%  των διδάκτρων ςε Ωδεία αναγνωριςμζνα από το 
Ελλθνικό κράτοσ φοιτθτϊν του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν, που φοιτοφν παράλλθλα 
ςτα  

ωσ άνω Ωδεία, από το 2ο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ.         

                                                    

Ξλθροδότθμα Ρικολάου Ψραταροφ  
 

814 00 Πφρινα Οιμνου Οζςβου  

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Βορείου Αιγαίου  

Ψθλ: +30 22513 50832  Υλθρ: κα Ευαγγ. Χαλδζηου 

Για το κλθροδότθμα είναι υπεφκυνο το Γενικό Οφκειο Πφρινασ Οιμνου  

(ο εκάςτοτε Διευκυντισ του ΓΕΟ Πφρινασ) 

  

Βραβείο-οικονομικό βοικθμα  

-Απόφοιτοι Ουκείων τθσ  Οιµνου. 
Ξλάδοι ςπουδϊν: όλοι                         

Ψόποσ ςπουδϊν:  Ελλάδα και εξωτερικό.      

 

Ξλθροδότθμα Χτρατθγοφ Χριςτου Ψςιγκρι         
 

Λερά Πθτρόπολθ Ξαλαβρφτων και Αιγιαλείασ 
Φωμανιϊλθ 43  251 00 Αίγιο Αχαΐασ  

Ψθλ: +30 26910 21777       

http://www.im-ka.gr   

Υλθρ: κ. Ρ. Ψςάτςαρθσ   

 

Σικονομικι ενίςχυςθ ςε ζναν ενάρετο, με οικονομικι   

αδυναμία απόφοιτο Ουκείου ι ιςότιμθσ Χχολισ -νζο ι νζα -   

για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε Ελλθνικά ΑΕΛ  ι του εξωτερικοφ                             

-Ξαταγωγι από τον Διμο Αιγίου και τθν Ξοινότθτα Δαφνϊν.                         

  
Υνευματικό Μδρυμα Πανϊλθ Αρ. Χριςτουλάκθ 
 

Χκουηζ 19  185 35 Υειραιάσ  

Ψθλ. & Fax: +30 210 4539682 

e-mail: manochristo@hotmail.com  

Υλθρ: κα Ελευκ. Χατηθδουλι 

 

Χρθµατικό βραβείο ςε φοιτθτι τθσ Λατρικισ Χχολισ του  

Υανεπιςτθµίου Ακθνϊν  

-Υρϊτοσ επιτυχϊν ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ τθσ Χχολισ  
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-Χρθµατικά βραβεία ςε αριςτοφχουσ αποφοίτουσ Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και 
Ουκείων Υειραιά και Ξιµϊλου. 

 

Χρυςοςτόμειον Μδρυμα                                                                                  
 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου  843 00 Ράξοσ   

Ψθλ. & Fax: +30 22810 83094 

e-mail:  a.zervaki@apdaigaiou.gov.gr          

Υλθρ: κα Α. Ηερβάκθ 

 

-Σικονομικι ενίςχυςθ ςε οικονομικά αδφναμουσ ςπουδαςτζσ από το Δθμοτικό 
Διαμζριςμα Δαμαριϊνα του Διμου Δρυμαλίασ (Ράξου & Πικρϊν Ριςων) και 
παροχι βοθκθμάτων ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ.  
                                                          

Λερά Πθτρόπολισ Παντινείασ και Ξυνουρίασ 
 
Υατριάρχου Γρθγορίου Ε’ 13  221 00 Ψρίπολθ Αρκαδίασ 

Ψθλ: +30 2710 222446  fax: +30 2710 226926  http://www.immk.gr 

e-mail: alieys@yahoo.com   

Υλθρ: Πθτροπολίτθσ Παντινείασ και Ξυνουρίασ κ. Αλζξανδροσ 

 

Σικονοµικά βοθκιµατα ςε φοιτθτζσ 

-Ωποψιφιοι που κατάγονται από τθν περιφζρεια 

 τθσ Πθτροπόλεωσ Παντινείασ & Ξυνουρίασ. 

  

Λερά Πθτρόπολισ Ρζασ Λωνίασ και Φιλαδζλφειασ 
 

Οεωφόρου Θρακλείου 340  142 31 Ρζα Λωνία Αττικισ 

Ψθλ: +30 210 2752422 +30 210 2753600 fax: +30 210 2753600 

  

Χπουδαςτικά βοθκιµατα ςε φοιτθτζσ Εκκλθςιαςτικϊν Χχολϊν 

-Άποροι φοιτθτζσ 

-Ωποψιφιοι που κατάγονται από τθν περιφζρεια  

 Πθτροπόλεωσ Ρζασ Λωνίασ  Φιλαδελφείασ  και προτίκενται 

 να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε αυτιν ωσ κλθρικοί. 

  

Λερά Πθτρόπολισ Υαροναξίασ 
 

Λερό Υροςκφνθμα Υαναγίασ Εκατονταπυλιανισ 

843 00 Ράξοσ Ξυκλάδων 

Ψθλ: +30 22850 22233 fax: +30 22850 24600 
http://www.i-m-paronaxias.gr  

  

Υροπτυχιακζσ ςπουδζσ για φοιτθτζσ τθσ Κεολογικισ Χχολισ  

-Ξαταγωγι από τθν Υάρο. 

 

Φιλόπτωχο και Αρωγισ Ψαμείο Σικογενείασ Χωτθρίου  
και Υολυξζνθσ Αβραμίδθ  
 

Διμοσ Οαυρεωτικισ  

Ψθλ: +30 22923 20102   fax: +30 22923 22413 

Υλθρ: κ. Αλ. Ψςϊνοσ - Ρομικόσ Χφμβουλοσ  

Ψθλ: +30 22923 20115  

mailto:a.zervaki@apdaigaiou.gov.gr
http://www.immk.gr/
mailto:alieys@yahoo.com
http://www.i-m-paronaxias.gr/
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Δφο (2) υποτροφίεσ κατϋ ζτοσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ χϊρασ 

 -Πόνιμοι κάτοικοι  τθσ πόλθσ του Οαυρίου 

-Αριςτοφχοι απόφοιτοι των Ουκείων τθσ πόλθσ του Οαυρίου 

-Σικονομικι αδυναμία 

-όςθ θ κανονικι διάρκεια των ςπουδϊν των υποτρόφων. 

 

Αμφιαράειο Μδρυμα   
 

Πιχαλακοποφλου 88 - Αμπελόκθποι 115 28 Ακινα  

Ψθλ: +30 210 7792448  +30210 7770429  

fax :+30 210 7770429 
 

-Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ Λατρικισ. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν για τθν Εκπαίδευςθ  

«Χριςτίνασ και Λωάννθ Ανάγνου»  Ευρυτανία     
                   
άνκου 5  106 73 Ακινα,  2οσ όροφοσ 

Ψθλ: +30 210 3645862 +30 210 3640143 

fax: +30 2103646590 

Υλθρ: κ. Πιχ. Υαπαηιςθσ - κ. Ελ. Γαβουνζλθσ 

 

-Πε επιλογι 

-Δφο (2) υποτροφίεσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ για φοιτθτζσ Λατρικισ  

ςε όλα τα Ελλθνικά ΑΕΛ  

-Ξαταγωγι των γονζων ι των παπποφδων από τθν Ευρυτανία. Ελλείψει αυτϊν, 
καταγωγι από τθν Αιτωλοακαρνανία, Φκιϊτιδα ι Φωκίδα. Ελλείψει και αυτϊν, 
από όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια 

-Σικονομικι αδυναμία 

-Ξανονικι διάρκεια ςπουδϊν  

-Υροχπόκεςθ: επιτυχία ςε όλα τα μακιματα του ζτουσ. 

 

Μδρυμα Λωάννου Αλεξάνδρου Υαπίνθ 
 

Φιλόπτωχοσ Εταιρεία Ερμουπόλεωσ  

Γθροκομείο-Υτωχοκομείο Χφρου  

Υτωχοκομείο- Ξλθροδότθμα Λωάννου Υαπίνθ 

Φιλοπτϊχου Εταιρείασ 1  841 00 Χφροσ  

Ψθλ. & Fax: +30 22810 82645  εςωτ: 11 & 12           

 

-Ετιςιεσ υποτροφίεσ ςε άπορουσ ςπουδαςτζσ τθσ Χφρου 

,ετιςιο οικογενειακό και ατομικό ειςόδθμα τριάντα χιλιάδων ευρϊ (€ 30.000)- 
με βάςθ απόφαςθ του Ωπουργείου Σικονομίασ και Σικονομικϊν 
1058386/1245Χ/Β0011/10-7-2008). 

-Ιδθ φοιτθτζσ ςε Λατρικι ι Ροςθλευτικι Χχολι τθσ χϊρασ.  

 

http://www.lavreotiki.gr/
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Μδρυμα Χοροφ Αδελφϊν Υράτςικα 
(Χριςτου, Ανδρζα και Ξοφλασ) 

 

Σμιρου 55 106 72 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3612330   +30 210 3612263 

 

Ωποτροφίεσ αποκλειςτικά ςε αποφοίτουσ τθσ Ξρατικισ Χχολισ Σρχθςτικισ 
Ψζχνθσ  

-Πετεκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

-Υτυχίο Ξρατικισ Χχολισ Σρχθςτικισ Ψζχνθσ 

-Πε επιλογι βάςει βακμολογίασ και επίδοςθσ 
Για το εξωτερικό, αποδοχι από Εκπαιδευτικό Μδρυμα 

-Ϊψοσ υποτροφίασ: € 4.000 ανά τρίμθνο.  

 

Υρίαμοσ Γεράςιμοσ 

 

Χάμθ Ξεφαλλθνίασ 

Ψθλ: +30 26740 22019  fax: +30 26740 23063   

+30 26740 23722 

Υλθρ: κα Αλ. Δευτεραίου - Γραμματζασ του Λδρφματοσ Ψθλ: +30 26740 22862 

Υροπτυχιακζσ υποτροφίεσ (3 ανά 5ετία) για ςπουδζσ  

ςτα Ελλθνικά ΑΕΛ και ΨΕΛ 

-Θλικία: ωσ  21 ζτθ αςυμπλιρωτα 

-Πόνιμοι κάτοικοι του χωριοφ Χαλιωτάτων Ξεφαλλθνίασ 

ι και μόνιμοι κάτοικοι οι ίδιοι ι ο πατζρασ τουσ ςτθ Χάμθ Ξεφαλλθνίασ   

-Ϊψοσ υποτροφίασ: ίςθ με τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ ανειδίκευτου εργάτθ 

-Δζκα (10) μινεσ ετθςίωσ 

Ωσ το τζλοσ των κανονικϊν τουσ ςπουδϊν. 

 

Μδρυμα Ωποτροφιϊν Χβϊλοσ Αλζξανδροσ   
 

Υινδάρου 27  106 73 Ακινα 

Ψθλ: +30 210 3620711   fax: +30 210 3620770 

 

Ωποτροφίεσ ςε πτυχιοφχουσ των Ρομικϊν Χχολϊν του Εκνικοφ και 
Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλονίκθσ 

-Βακμόσ πτυχίου «Άριςτα» ι «Οίαν Ξαλϊσ» 

-Πεταπτυχιακζσ ςπουδζσ που να οδθγοφν ςε διδακτορικό τίτλο 

-Χτο εξωτερικό, ςε Ευρωπαϊκό Υανεπιςτιμιο, ςε ζνα από τα γνωςτικά 
αντικείμενα: Χυνταγματικό Δίκαιο, Διοικθτικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δθμόςιο 
Δίκαιο 

-Άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία επικυμοφν να 
πραγματοποιιςουν ςπουδζσ 

-Πζχρι 25 ετϊν 

-Ρα μθν διακζτουν πόρουσ για περαιτζρω ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

-Πθνιαίωσ € 500 ςυν τα ζξοδα μετάβαςθσ και επιςτροφισ ςτθν Ευρωπαϊκι χϊρα 
πραγματοποίθςθσ των ςπουδϊν τουσ (για μία φορά) 

-Ζνα (1) ζτοσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ ωσ και τρία (3) ζτθ, βάςει πολφ καλισ 
επίδοςθσ, διαπιςτοφμενθσ και από Βεβαίωςθ από το αλλοδαπό Υανεπιςτιμιο 
όπου φοιτά ο/θ υπότροφοσ.  

 



 

 

 


