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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÔÎÎ›ÓÔ˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το Βόλο
- Αριστούχοι, τελειόφοιτοι σχολείων Βόλου

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης

Προπτυχιακές σπουδές σε αριστούχους τελειόφοιτους Γυµνασίου
ή Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÔÓ‰‡ÏË ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Ήπειρο ή µόνιµη κατοικία στην Ήπειρο 
(περιλαµβάνεται πρωτίστως και η Βόρεια Ήπειρος)

- Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον,  «Λίαν Καλώς»
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραµένοι και να φοιτούν 

στην οικεία Σχολή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης

Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος για έξι (6)  ακόµα
έτη συνολικά

Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία,
Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστηµών 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ô˘ÚÂÌ¤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από οποιαδήποτε Περιφέρεια της Ελλάδας, µε 
προτίµηση των υποψηφίων που κατάγονται από την Ήπειρο

- Νέοι ηλικίας 16-22 ετών
- Αποδεδειγµένη κλίση στις ανωτέρω τέχνες

Προπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες 
(Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή ∆ιακοσµητική)

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 28, 10679 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210 3664779  fax: 210 3634806
http://www.academyofathens.gr e-mail:chrispa@academyofathens.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·Ú·Ï·›ÌÔ˘

Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

∆ιάρκεια

Α Κ Α ∆ Η Μ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
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Τρία (3) έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ √˘Ú·Ó›·˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές

Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική 
ή τη Γλυπτική 

∆ιάρκεια

Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής ελληνι-
κού ΑΕΙ 

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘ ∂Ï¤ÓË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Νοµικής Σχολής 
ελληνικού Πανεπιστηµίου

∆ιάρκεια

Τέσσερα (4) έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶·ÁÎ¿ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πρωτοετείς φοιτητές
- Απολυτήριο λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν καλώς»
- Καταγωγή από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραµπέλλου του
Νοµού Λασιθίου, ιδιαίτερης πατρίδας του Γ. Παγκάλου. Εάν δεν
υπάρχει υποψήφιος από το συγκεκριµένο χωριό, τότε η επιλογή
γίνεται από υποψηφίους της ευρύτερης επαρχίας Μιραµπέλλου ή
του Νοµού Λασιθίου, ή τέλος από την υπόλοιπη Ελλάδα

Προπτυχιακές σπουδές σε πρωτοετείς φοιτητές της Φιλοσοφικής
Σχολής ελληνικού Πανεπιστηµίου

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÁÁÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις Πτυχίο της οικείας Σχολής
Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό στους
κλάδους:  Ελληνορωµαικό ∆ίκαιο και Ελληνικό Αστικό ή Αστικό
∆ικονοµικό ∆ίκαιο

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘ ∞Ì›ÏÎ·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος µε 
προτίµηση  των υποψηφίων που κατάγονται από τα νησιά Κύθνο, 
Κάλυµνο και Κεφαλληνία, διαφορετικά από τις περιφέρειες των 
Νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου και Επτανήσου

- Πτυχίο της οικείας Σχολής 
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη

Επιµόρφωση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε διδασκάλους και
άλλους επιστήµονες 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόµων Τοπογρά
φων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων οµοίων 
ανωτάτων σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής

- Ηλικία έως 30 ετών
- Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος

Εκπόνηση διατριβής σε πρωτότυπο θέµα και απόκτηση διδακτορι-
κού τίτλου στους τοµείς Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών
Έργων σε Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή του εξωτερικού (Η.Π.Α.,
Αγγλία, Γερµανία ή Γαλλία)  διπλωµατούχων Πολυτεχνείου και
άλλων οµοίων ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ º›ÏˆÓÔ˜ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Μαθηµατι-
κής Επιστήµης 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµου 
Πανεπιστηµίου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους, οι οποίοι ορίζονται από την
Ακαδηµία

°ÂÓÈÎ¿ ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙË˜ ∂Î·È‰Â‡ÛÂˆ˜

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µfi˙Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής της ηµεδαπής 
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν καλώς»
- Άποροι υποψήφιοι 

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης 

Μεταπτυχιακές σπουδές  στην Ευρώπη στις Καλές Τέχνες (Αρχιτε-
κτονική, Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Θεατρολογία κλπ.) 

¢ˆÚÂ¿ ™Ù¤ÏÈÔ˘ Î·È ŒÏÏË˜ πˆ¿ÓÓÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο τµήµατος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλου συναφούς 
τµήµατος ελληνικού Πολυτεχνείου

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα  ακόµα έτος 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο επίπεδο ΜSc  σε ένα από τα καλύτερα
Πανεπιστήµια ή Πολυτεχνεία του εξωτερικού στους κλάδους 
α)  της Μεταλλειολογίας και
β)  της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας
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¢ˆÚÂ¿ ∑¿ÚÚ· πˆ¿ÓÓË (ÿ‰Ú˘Ì· ∆‡ÚÓ·‚Ô˜)

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου
Πανεπιστηµίου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»  

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την
Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §·Ì·‰·Ú›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής  ελληνικού Πολυτεχνείου
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Γεωδαισίας

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστηµίου
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό στην
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή τη Λατινική Γλώσσα 
και Φιλολογία

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÂÚÙÛ¿ÚË ∂˘ı˘Ì›·˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο Φυσικών Επιστηµών
- Βαθµός πτυχίου «Άριστα»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

Μεταπτυχιακή ή µεταδιδακτορική ειδίκευση στο εξωτερικό στις
Φυσικές Επιστήµες
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο Γεωλογικού ή Βιολογικού Τµήµατος ελληνικού
Πανεπιστηµίου

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό στη Γεω-
λογία ή τη Βιολογία

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÂÎÈ¿ÚË – µÂÎÚ‹ µ·ÛÈÏÈÎ‹˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, οι οποίες
θα αποβλέπουν στην ανύψωση και εκσυγχρονισµό της 
τεχνολογικής στάθµης της χώρας

∆ιάρκεια

Ένα (1) έτος

¢ˆÚÂ¿ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë ¶¿˚ÎÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστηµίου
- Καταγωγή από οποιαδήποτε Περιφέρεια της Ελλάδας, µε προτί

µηση των υποψηφίων που κατάγονται από το Νοµό Αρκαδίας
- Βαθµός  πτυχίου «Άριστα»

Μεταπτυχιακές σπουδές  στο εξωτερικό σε πτυχιούχο Φιλοσοφι-
κής Σχολής ελληνικού Πανεπιστηµίου (κλάδοι Παπυρολογίας,
Γλωσσολογίας και Επιγραφικής)

∆ιάρκεια

Τρία (3) έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¡ÔÙ·Ú¿ µ·Û. (¯‹Ú·˜ °ÂÚ·Û.) 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής ελληνικού Πανεπιστηµίου 
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αµερική στα Αρχαία
Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, την Πυρηνική Φυσική ή Χηµεία
(εκ περιτροπής)

∆ιάρκεια
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∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶¿ÏÏ· ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο τµήµατος Μαθηµατικών
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Μαθηµατικής 
Επιστήµης

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

ÀÔÙÚÔÊ›· ÂÈ˜ ÌÓ‹ÌËÓ ™·¯›ÓË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Πτυχίο της οικείας Σχολής
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Νεοελληνι-
κής Φιλολογίας

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· æËÌ¤ÓÔ˘ ∂Ï¤ÓË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι νέοι και νέες
- Καταγωγή από τον Πειραιά, την Αµαλιάδα ή τον Πύργο Ηλείας

κατ΄ ίσο αριθµό υποτρόφων

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 

∆ιάρκεια

Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης

¢ˆÚÂ¿ ∆Û¿ÌË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στις Καλές Τέχνες 

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ˆÚÂ¿ ∞‚Ú¿ÛÔÁÏÔ˘ ª·Ú›·˜

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Ανατολική Ρωµυλία
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό. τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των 
Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή, κατά προτίµηση, από την Κωνσταντινούπολη
- Οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου σε περίπτωση ισοβαθµίας
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε οµογενείς φοιτητές της
Ελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Ιατρικής και Οδο-
ντιατρικής όλων των αντιστοίχων Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ
της χώρας

∆ιάρκεια

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ
∆Ì‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È µÚ·‚Â›ˆÓ
ÃÚ. §·‰¿ 6  ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3689131-4

Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

Π A N E Π I Σ T H M I A
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· µ·Ú‡Î· πˆ¿ÓÓÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις -  Επιλογή µε διαγωνισµό
-  Ηλικία έως 36 ετών
-  Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
-  Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου    

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές  όλων των Σχο-
λών και των Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∞ÙÛ·ÚÔ‡ ¶ËÓÂÏfiË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· µÏ¿¯Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι, άρρενες φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών  

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε άρρενες φοιτητές της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου (Η υποτροφία χορηγείται
από το δεύτερο έτος σπουδών)

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· µfiÏÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι  φοιτητές
- Απόφοιτοι λυκείου
- Ηλικία έως 24 ετών
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερ-
µανία) για την εκµάθηση µιας από τις επιστήµες της Χηµείας,
Γεωπονίας ή Ηλεκτροµηχανικής

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων 

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· °ÂÚÔÛÙ¿ıË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Καταγωγή από το Νοµό Άρτας
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των Σχο-
λών και των Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων  

∞.  Œ·ıÏÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ 

∂ÓÔÔÈËı¤ÓÙ· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου  Αθηνών 

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

µ. ∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ƒ¿ÎÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ÚÈÂ˙‹

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη Μακεδονία
- Προτιµώνται, σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι συγγενείς της διαθέ

τιδας
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου
-  Βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές Θεωρητικών
Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νοµικής, Ξένων Φιλολογιών)
όλων των ελληνικών Πανεπιστηµίων 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· §·ÌÚ›‰Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό            - Άποροι  φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
-  Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· §ÂÈ‚·‰¿ ªÈ¯·‹Ï  

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι  φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §ÈfiÓÙ· §·ÌÚÈÓ‹˜  

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι  φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου 

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª·ÓÙ˙Ô‡ÓË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Πρώην υπότροφοι του κληροδοτήµατος (ως µαθητές λυκείου)
- Καταγωγή από τη Γορτυνία
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι  φοιτητές
-  Ηλικία έως 36 ετών
-  Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου 

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών  

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· µ·ÛÈÏÂ›Ô˘  Î·È ª·ÚÈ¿Ó·˜ µ·Û. ª·ÎÚ‹

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Κεφαλληνία, κατά προτίµηση 
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές της Θεολογι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου (κληρικούς-πρεσβυτέρους 
ή διακόνους) 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·ÓÔ‡ÛË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘

- Καταγωγή από τη Σιάτιστα Νοµού  Κοζάνης, κατά προτίµηση
- Ηλικία έως 36 ετών
- Βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  πρωτοετείς φοιτητές
όλων των Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ της χώρας, και κατά 
προτίµηση της Φιλολογίας και Θεολογίας 

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·ÏÙ·Ù˙‹ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων
- Άποροι φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου
- Βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές όλων των 
Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ της χώρας

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Τεταρτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο προηγούµενο έτος σπουδών 

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε τεταρτοετείς φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ªÈ¯ÂÏÔ˘‰¿ÎË ŒÏÏË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι  και γενικά οικονοµικά ασθενείς φοιτητές
- Καταγωγή από το Νοµό Ρεθύµνης
- Μόνιµη κατοικία στην Αθήνα
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των 
Σχολών και Τµηµάτων  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών  

∆ιάρκεια



20

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ªˆÚ·˝ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎ‹˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»στο
απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ¶·˝˙Ë °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ Î·È ∫¿ıÏËÓ

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ¶··‰¿ÎË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των Σχο-
λών και των Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ¶··˙·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή, κατά προτίµηση: 
α) από το ∆ήµο Ανδρίτσαινας
β) από την επαρχία Ολυµπίας ή
γ) από το Νοµό  Ηλείας

- Άποροι φοιτητές, κατά προτίµηση
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές: βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές όλων των Σχο-
λών  και Τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων  

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από Ορεστιάδα ή την περιφέρεια
αυτής και από την υπόλοιπη Θράκη

- Άποροι φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές:βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές της Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Φυσικής ή Χηµείας, όλων των αντιστοίχων Τµηµά-
των και Σχολών των ΑΕΙ της χώρας

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™Ô˘ÚÏ‹ £ˆÌ¿

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από το Νοµό Λακωνίας
-  Άποροι φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
-  Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές όλων των Σχο-
λών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ™Ù¿Ë ª·Ú›·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τα Κύθηρα
- Ηλικία έως 36 ετών
- Βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  πρωτοετείς φοιτητές
όλων των ελληνικών ΑΕΙ, πλην των στρατιωτικών Σχολών, και 
κατά προτίµηση των εισαγοµένων σε Φυσικοµαθηµατικές Σχολές

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ƒ¿‰Ô˘ ª·Ú›·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Καταγωγή από το ∆ήµο Αθηναίων ή από ∆ήµους και Κοινότητες

της Ηπείρου και κατοικούν µόνιµα  στους παραπάνω ∆ήµους ή
Κοινότητες

- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ™¯ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢ˆÚÔı¤Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή,κατά σειρά προτίµησης, από:
α) Τρίκη, Ασπροπόταµο, Βενδίστη, Καστανέα και Κλινοβό, 

της επαρχίας Σταγών
β) Καλαµπάκα και Περίχωρα
- Νέοι, αµέµπτου διαγωγής, υγιείς, άποροι ή υιοί ιερέων
- Ηλικία άνω των 16 ετών 
- Οι υποψήφιοι οφείλουν να ιερουργούν ως έγγαµοι ιερείς στις

επαρχίες Τρίκης και Σταγών

Υποτροφίες για εκπαίδευση σε σχολεία της Τρίκκης για
Ιερατικές σπουδές 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™ÊÔÁÁfiÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Καταγωγή κατά προτίµηση:
α) από τα 24 χωριά του Πηλίου και
β) από το Νοµό  Μαγνησίας
- Άποροι φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
-  Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» 

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές όλων των Σχο-
λών  και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδισριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

∆ιάρκεια



24

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∞Á·ıÔÂÚÁ›Â˜ ™¯ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢ˆÚÔı¤Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τη Βενδίστη Νοµού Τρικάλων (Αµάραντο)
- Άποροι ή ορφανοί φοιτητές
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές κατά προτίµη-
ση α) όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και µεταξύ αυτών
κατά προτίµηση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και β) όλων
των υπολοίπων ΑΕΙ της χώρας 

∆ιάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∆ÔÔ‡˙ÔÁÏÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Έλληνες ή προερχόµενοι από τον Ελληνισµό της Τουρκίας
- Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι απόφοιτοι του 

Τραµπαντζίου Λυκείου Σιάτιστας Μακεδονίας
- Άποροι φοιτητές, κατά προτίµηση
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου
-  Έλληνες ή προερχόµενοι από τον Ελληνισµό της Τουρκίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  φοιτητές όλων των Σχο-
λών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

∆ιάρκεια
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Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∆ÚÈÎÔ‡ÏË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από το χωριό Πραγµατευτή Κυνουρίας
- Ηλικία έως 36 ετών
- Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,

«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών 
- Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε  άρρενες φοιτητές όλων
των Ιατρικών Σχολών καθώς και όλων των Πολυτεχνικών Σχολών
της χώρας που παρέχουν τεχνική µόρφωση

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∞ÏÂ‚È˙¿ÙÔ˘ – ∫ÔÓÙÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη 

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό «Άριστα»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε πτυχι-
ούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

¢ˆÚÂ¿ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∞. ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë (ÛÂ ÌÓ‹ÌË ¶Ú‡Ù·ÓË ÕÏÎË ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë)

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Αριστούχοι, πτυχιούχοι των Νοµικών Σχολών των ΑΕΙ της 
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Θράκης

- Οικονοµική αδυναµία
- Πιστοποιητικό σπουδών άριστης επίδοσης
- Ηλικία έως 36 ετών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ( Γερµανία ή Γαλλία) στο
Ασφαλιστικό, Εµπορικό ή Ναυτικό ∆ίκαιο 

∆ιάρκεια
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∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

¢ˆÚÂ¿ ª·Ùı›Ï‰Ë˜ ∫˘Ú. µ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˘
« µ∞ƒµ∞ƒ∂™∂π√π À¶√∆ƒ√ºπ∞π»

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Ηλικία έως 36 ετών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε διδάκτορες ή πτυχιού-
χους  της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστη-
µών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου (για
ευρύτερες οικονοµικές σπουδές) 

Προϋποθέσεις

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ¢ÂÏÏ›Ô˘ ‹ ¡·Î›‰Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Καταγωγή κατά προτίµηση από:
α) την Ανατολική Μακεδονία
β) τη λοιπή Μακεδονία και
γ) την υπόλοιπη Ελλάδα
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη) σε πτυχιούχους
ΑΕΙ για την τελειοποίησή τους σε οποιαδήποτε επιστήµη, 
εκτός της Ιατρικής

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

¢ˆÚÂ¿ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ ∂Ï¤ÓË˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Οικονοµική κατάσταση

- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία ή Ρωσία) σε 
πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια
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Τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος 

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∫ÔÓÙÔÏ¤ÔÓÙÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Πτυχίο µε βαθµό  «Άριστα»    
- Ηλικία έως 36 ετών

Μεταπτυχιακές σπουδές  στο εξωτερικό σε διδάκτορες ή αριστού-
χους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντια-
τρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
για απόκτηση ειδικότητας ή για ευρύτερες σπουδέςα) σε µία 
Ευρωπαϊκή χώρα και β) στις ΗΠΑ

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ - Stimson ∂Ï¤ÓË˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία)
σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του  Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Τρία (3) έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∫ÚÈÂ˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Καταγωγή, κατά προτίµηση από την Ύδρα και τις Σπέτσες. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτιµώνται εκείνοι που φέρουν 
εξ αίµατος το επώνυµο «Κριεζής» από την Ύδρα 

- Ηλικία έως 27 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε διδάκτορες ή πτυχιού-
χους όλων των ΑΕΙ, κατά προτίµηση της Ιατρικής Σχολής, του Τµή-
µατος Οδοντιατρικής και της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια
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∆ύο (2) έτη

¢ˆÚÂ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ µ·Û. 
(ÛÂ ÌÓ‹ÌË Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ÎË)

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Καταγωγή από το Νοµό Μεσσηνίας και κατά προτίµηση 

από την Επαρχία Πυλίας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στον Κλάδο της Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας σε πτυχιούχους  του Τµήµατος Φιλολογίας –
Κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας – της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

¢ˆÚÂ¿ µ. & ∂. §·‰¿

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό,τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό  σε πτυχιούχους της 
Φιλοσοφικής Σχολής  του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη

¢ˆÚÂ¿ £. Î·È ƒ. §˘Ì¤ÚË(ÛÂ ÌÓ‹ÌË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ §˘Ì¤ÚË)

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα ∆ιδακτικής της Χηµείας και
Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πτυχιούχους του Τµήµατος
Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια
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Τρία (3) έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·ÓÔ‡ÛË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 35 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό,τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Να υπήρξαν προπτυχιακοί υπότροφοι της κληρονοµιάς 

Θ. Μανούση
- Να υπήρξαν προπτυχιακοί υπότροφοι της κληρονοµίας

Θ. Μανούση

Μεταπτυχιακές σπουδές ή µεταδιδακτορικό στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό (Ευρώπη) σε πτυχιούχους της Θεολογίας, Φιλολογίας
και Ιστορίας , Αρχαιολογίας

∆ιάρκεια

Τέσσερα (4) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·ÏÙ·Ù˙‹ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων
- Άποροι υποψήφιοι
- Ηλικία έως 35 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό,τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους 
Επαγγελµατικής ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·ÚÔ‡‰· ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (κατά προτίµηση
στον κλάδο της Καρδιολογίας)

∆ιάρκεια
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Τρία (3) έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ª·Ì¿ÎÔ˘ πÛÌ‹ÓË˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  σε πτυχι-
ούχους του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανε-
πιστηµίου Αθηνών  (ειδίκευση στο Αρχαίο Ελληνικό ∆ίκαιο) 

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ªˆÚ·˝ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό 
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε πτυχι-
ούχους της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ §ÂÔÓÙ›Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό 
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (∆υτική Ευρώπη) σε  πτυ-
χιούχους του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµι-
κών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιάρκεια
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∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ¶··‰¿ÎË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό 
- Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε πτυχι-
ούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ §ÂÔÓÙ›Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από τις Περιφέρειες Καλαβρύτων
και Αχαϊας

- Ηλικία έως 35 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Σχολής
Θετικών Επιστηµών  του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια
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∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη(2) 

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ™Ù¿Ë ª·Ú›·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τα Κύθηρα
- Οι υποψήφιοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα πρέπει να έχουν

επιδείξει για την επιστήµη στην οποία πρόκειται να µετεκπαιδευ
τούν τέτοια έφεση, που να συνηγορεί στη µετεκπαίδευσή τους

- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε πτυχι-
ούχους όλων των ΑΕΙ της χώρας (κατά προτίµηση στις Φυσικοµα-
θηµατικές Επιστήµες)

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ™·ÚÈfiÏÔ˘ ™ÔÊ›·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Πτυχίο µε βαθµό «Άριστα» ή  «Λίαν Καλώς»
- Βαθµό «Άριστα» στο µάθηµα ή στο µάθηµα του κλάδου, 

στον οποίο θα γίνει µετεκπαίδευση
- Ηλικία έως 35 ετών
- Άποροι φοιτητές

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε διδάκτορες ή πτυχιού-
χους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Τρία (3) έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ™ÈÓ·Ó›‰Ë √Ú¤ÛÙË

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό 
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Συγγραφή, τουλάχιστον, µιας εργασίας µε θέµα τις 

ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος και τη θεραπεία αυτού

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών για ειδίκευση σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος µε
τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών µέσων (εκτός των ακτινοθερα-
πευτικών) που θα εφαρµόζονται δια των οφθαλµών, του 
θυρεοειδούς αδένα και του περικαρδίου

∆ιάρκεια
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∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ∆˙ÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù›ÌË˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Άποροι υποψήφιοι
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρι-
κής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

Τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος

∫ÏËÚÔÓÔÌ›· ºÚÂÈ‰ÂÚ›ÎÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
-  Καταγωγή από το Νοµό Αττικής και κατά προτίµηση 

από την Αθήνα
- Άποροι υποψήφιοι
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Γνώση της γερµανικής γλώσσας

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη (κατά  προτίµηση στη Γερµα-
νία) σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

¢ˆÚÂ¿ ºÒÙË ∂˘ı˘Ì›·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών (σε όσους έχουν την ειδικότητα της Ακτινολογίας)

∆ιάρκεια
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∂ÓÔÔÈËı¤ÓÙ· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·
( ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑·Ì·ÎÔ‡ ¶·ÛÛ¿)

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÔÔ‡˙ÔÁÏÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Έλληνες ή προερχόµενοι από τον  Ελληνισµό της 

Τουρκίας
- Άποροι υποψήφιοι, κατά προτίµηση 
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ηλικία έως 36 ετών
- Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Γνώση της γαλλικής γλώσσας

Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, για συµπλή-
ρωση των σπουδών τους 

∆ιάρκεια

∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµα έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °·˙‹ ∞Ó‰Ú¤·

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Νοµι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών για σπουδές κατά προτεραιότητα:
α) στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο
β) στο Αρχαίο ∆ίκαιο (όχι Ελληνιστικό ∆ίκαιο)
γ) στο Βυζαντινό ∆ίκαιο (όχι στο Μεταβυζαντινό ∆ίκαιο) και
δ) γενικά στους νοµικούς κλάδους, περιλαµβανοµένου και του 

κλάδου της Κοινωνιολογίας του ∆ικαίου

∆ιάρκεια
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ÀÔÙÚÔÊ›· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë ¶. ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από το Νoµό Μαγνησίας ή αν δεν υπάρχουν 
φοιτητές από το νοµό, τότε κατά σειρά προτίµησης από 
τους Νοµούς Κοζάνης, Γρεβενών και Λέσβου και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν, από την υπόλοιπη Ελλάδα 

- Είναι φοιτητές του 5ου –6ου  ή / και 7ου - 8ου εξαµήνου
της παραπάνω Σχολής

- ∆εν οφείλουν κανένα µάθηµα προηγούµενων ετών

Προπτυχιακές σπουδές σε έναν  έως τρείςφοιτητές της Σχολής
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια

¶··ÛÙ·˘Ú›‰ÂÈÔ˜ ÀÔÙÚÔÊ›·

Πέντε (5) έτη 

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
- Απόφοιτος του ∆ηµοτικού Σχολείου Τερψιθέας Ναυπακτίας
- Εισαγωγή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε καλή σειρά
- Συγκέντρωση κάθε χρόνο µέσο όρο βαθµολογίας 

τουλάχιστον έξι (6.00)
- Οικονοµικά αδύναµος φοιτητής
- Ακέραιος χαρακτήρας
- Ελληνική καταγωγή

Προπτυχιακές σπουδές σε ένα (1) φοιτητή  Σχολής του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια

∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ™Ù‹ÚÈÍË˜ Î·È ™Ô˘‰ÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ª¤ÚÈÌÓ·˜
∆Ì‹Ì· ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
∏Ú. ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ 9, ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ – 15780 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7721356, 210 7721820, 210 7721091     fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
e-mail:nadine@central.ntua.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞. ¶·Ó¿ÁÔ˘ - Î· ∫.∫ÂÚÏ‹

Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

∞
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µ

¶··ÛÙ·˘Ú›‰ÂÈÔ˜ ÀÔÙÚÔÊ›·

Ένα (1) έτος 

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα Ναυπακτίας, αλλά δεν 
αποφοίτησε  από το εκεί κρατικό σχολείο. Εάν δεν υπάρχει 
αυτή η προϋπόθεση, τότε επιλέγεται φοιτητής: 
α) που κατάγεται είτε από γονείς, είτε από παππούδες από   

την Τερψιθέα ή
β) ο πρώτος κατά σειρά βαθµολογίας µεταξύ των 

φοιτητών από κάθε Σχολή και Τµήµα του ιδρύµατος, 
τα οποία θα εναλλάσσονται περιοδικά ανά έτος

- Εισαγωγή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε καλή σειρά 
βαθµολογίας

- Οικονοµικά αδύναµος φοιτητής
- Ακέραιος χαρακτήρας
- Ελληνική καταγωγή

Προπτυχιακές σπουδές σε ένα (1) φοιτητή  Σχολής του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÎ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 
ªÂÁ¿ÏˆÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

Πέντε (5) έτη

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από το Μέτσοβο
- Συγκέντρωση κάθε χρόνο µέσου όρου βαθµολογίας 

τουλάχιστον 6.5. Εάν ο υπότροφος πετύχει βαθµό 
προαγωγής µικρότερο του 6.5 ή γραφτεί στο επόµενο έτος 
µε οφειλή µαθηµάτων, συνεχίζει να διεκδικεί την 
υποτροφία,   µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος φοιτητής από 
το Μέτσοβο µε υψηλότερο βαθµό προαγωγής

- Απαραίτητη προϋπόθεση για συνέχιση της υποτροφίας είναι
η προαγωγή του υποψηφίου στο επόµενο έτος

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

Προπτυχιακές σπουδές σε δύο (2) φοιτητές  Σχολής του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆Û·ÓÙ›ÏË ∂ÏÂ˘ıÂÚ›Ô˘

Πέντε (5) έτη

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
- α) Απόφοιτος  κρατικού  σχολείου του ∆ηµοτικού 

∆ιαµερίσµατος  Τερψιθέας Ναυπακτίας ή
β) Υποψήφιος του οποίου οι γονείς είχαν εγκατασταθεί και ζήσει

αρχικά στην Τερψιθέα Ναυπακτίας (σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει υποψήφιος που πληροί την πρώτη προϋπόθεση) και 
αργότερα εγκαταστάθηκαν σε άλλο µέρος της Ελλάδος και το
παιδί τους δεν έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά στην Ελλάδα
οπωσδήποτε

Προπτυχιακές σπουδές σε ένα (1) φοιτητή  Σχολής του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια

∞

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆Û·ÓÙ›ÏË ∂ÏÂ˘ıÂÚ›Ô˘

Ένα (1) έτος

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Υποψήφιος που έχει ανάγκη βοήθειας ( σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει υποψήφιος µε τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Α)

- Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι µε οικονοµική 
αδυναµία, τότε η υποτροφία δίνεται σ’ αυτόν που αρίστευσε 
στις εισαγωγικές εξετάσεις

Προπτυχιακές σπουδές σε ένα (1) φοιτητή για την εισαγωγή του
στο Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείο

∆ιάρκεια

µ
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ô˘ÊÔ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÏ·˚·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Κάτοικοι Ελλάδας
- Κατά προτίµηση, οι υποψήφιοι που υπήρξαν κάτοικοι του 

Νοµού Μαγνησίας και ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση στο νοµό αυτό, διαφορετικά, την υποτροφία τη 
διεκδικούν φοιτητές και από άλλα µέρη της Ελλάδας

- Έχουν πετύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 90% του 
ανώτατου δυνατού ορίου του λυκείου τους(18) αναφορικά µε 
το απολυτήριο ή µε εκείνο ενός ισότιµου σχολείου µέσης 
εκπαίδευσης

- Οικονοµική αδυναµία

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές  κάθε Σχολής του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου και ηλικίας)

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές κάθε Σχολής του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια κανονικού προγράµµατος σπουδών

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

-   Καταγωγή από το Γοργογύρι Τρικάλων 
-   Οικονοµική αδυναµία (εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι 

από  τον αριθµό των υπολειπόµενων για χορήγηση υποτροφιών)

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °Î·ÓÈÒÙË – ¶··ÁÂÒÚÁË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τα ελληνικά νησιά
- Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι
- Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις µε τη µεγαλύτερη 

βαθµολογία
- Οι υποψήφιοι δεν λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, εκτός

από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών

Προπτυχιακές σπουδές σε εννέα άρρενες φοιτητές  Σχολής του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(έναν για κάθε Σχολή του Ιδρύµατος)

∆ιάρκεια



39

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÚÈÙÈÎÔ‡ π. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Μεγαλύτερη βαθµολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους 
στο σύνολο των µαθηµάτων των «Μαθηµατικών» που 
διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχο-
λής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞¤ÚÁË ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:
- 3 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις
- 3 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1ο-2ο εξάµηνο
- 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3ο-4ο εξάµηνο
- 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5ο-6ο εξάµηνο
- 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7ο-8ο εξάµηνο
- Oικονοµική αδυναµία

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÈ¯·‹Ï Î·È ∂˘ÁÂÓ›·˜ §·ÌÚÈÓÔ‡

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α) να έχουν εγγραφεί κατά το τρέχον έτος σε ∆ιατµηµατικό  - ∆ιεπι-
στηµονικό – ∆ιαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα
β) να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και
εξέτασης των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών
µαθηµάτων
γ) να βρίσκονται στη φάση εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους
εργασίας
δ) να είναι οικονοµικά αδύναµοι

Μεταπτυχιακές  σπουδές σε πτυχιούχους, ανεξαρτήτως φύλου, που
είναι εγγεγραµµένοι ως µεταπτυχιακοί φοιτητές σε κάποιο από τα
∆ιατµηµατικά – ∆ιεπιστηµονικά – ∆ιαπανεπιστηµιακά προγράµµατα
που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο Ίδρυµα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

¢ˆÚÂ¿ £ÂÔ¯¿ÚË ™. ¶ÂÚÈÎÏ‹ 

∆ύο (2) έτη

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

-  Ο µεταπτυχιακός φοιτητής να εκπονεί διδακτορική διατριβή µε
θέµα που εµπίπτει στο γνωστικό αντικείµενο της Θεωρητικής
και Εφαρµοστικής Μηχανικής

Μεταπτυχιακές  σπουδές σε ένα (1) φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου,
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

∆ιάρκεια
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ÀÔÙÚÔÊ›·  °Î·˙¤Ù· ¢¿ÊÓË 

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Η επίδοση στις σπουδές
- Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
- Η γενικότερη καλλιέργεια και προσωπικότητα του υποψηφίου

Μεταπτυχιακές σπουδές σε απόφοιτο, ανεξαρτήτως φύλου, της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και
Φυσικών Επιστηµών  του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, για
ενίσχυση των µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master’s of
Science στο εξωτερικό ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
στο ΕΜΠ, στις επιστηµονικές περιοχές της Γεωτεχνικής Μηχανι-
κής, της ∆οµικής Μηχανικής και των Εφαρµοσµένων Μαθηµατι-
κών

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë ™Ù˘Ï. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘

Τέσσερα (4) έτη

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

α)   Ο υποψήφιος πρέπει να:
- είναι Έλληνας υπήκοος
- έχει γίνει αποδεκτός από το Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ
- έχει λάβει το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος, ανεξάρτητα 

έτους αποφοίτησης
(σε περίπτωση ισοβαθµίας στο ∆ίπλωµα, την υποτροφία 
λαµβάνει   ο φοιτητής που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και 
έχει ήδη εµπειρία στην αρχιτεκτονική εργασία)

β)   Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο διπλωµατούχος 
µε το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος, τότε αυτόµατα τη
λαµβάνει επόµενος κατά σειρά βαθµολογίας που θα έχει
γίνει δεκτός από το συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο

γ)    Σε περίπτωση που το Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ δε
δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές,
τότε η υποτροφία µπορεί να δοθεί για οποιοδήποτε
Πανεπιστήµιο της Αγγλίας κατά προτίµηση για το
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
(Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ Αγγλίας) σε διπλωµατούχο, 

ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ειδικότητα Πολεοδοµίας)

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë §ÂÔÓÙ›Ô˘

Τέσσερα (4) έτη

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από την περιοχή Καλαβρύτων, ή αν δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι από αυτή την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή 
του Νοµού Αχαϊας ή της Περιφέρειας ή της χώρας

- Βαθµός «Άριστα» σύµφωνα µε την κρίση των καθηγητών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε δύο διπλωµατούχους,
ανεξαρτήτως φύλου, της  Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου (στις ειδικότητες Περιβαλλοντική Τεχνο-
λογία και Χηµική Μηχανική)

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·„·Ï¿ÎË ŒÌÈÏ˘

Ένα (1) έτος

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Ο απόφοιτος πρέπει να:
α)  έχει τελειώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο κατά το προηγούµενο ή το τρέχον ακαδηµαϊκό 
έτος (δεκτοί και οι απόφοιτοι του Ιουλίου)

β)  έχει γίνει δεκτός από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού για 
µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα που ενδιαφέρουν τη
σχολή προέλευσής του

γ)  είναι αριστούχος ή άξιος απόφοιτος του ιδρύµατος
δ)  δε διαθέτει επαρκή οικονοµικά µέσα για σπουδές 

στο εξωτερικό
ε)  αποδέχεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599, ότι θα απασχολη

θεί  στην Ελλάδα µετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών
του στο αντικείµενο που µετεκπαιδεύτηκε  

στ)δεν επιχορηγείται από άλλη πηγή για τις σπουδές του 
στο εξωτερικό

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε απόφοιτο, ανεξαρτήτως
φύλου, από κάθε Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
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ÿ‰Ú˘Ì· ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

Οι απόφοιτοι πρέπει να:
α) να έχουν περατώσει ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο

εκάστοτε τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (µέχρι και τον Ιούλιο), ή το
προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος  

β) έχουν γίνει δεκτοί για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού

γ) έχουν βαθµό διπλώµατος που βρίσκεται στο άνω 15% της 
κλίµακας βαθµολογίας της Σχολής από την  οποία αποφοιτούν, 
όπως αυτή διαµορφώθηκε στο προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος

δ) δεν έχουν επαρκή οικονοµικά µέσα
ε) δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις 

µεταπτυχιακές τους σπουδές
στ) αποδέχονται µε δήλωση του Ν. 1599 ότι θα ασχοληθούν στην
Ελλάδα µετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών τους

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή στο
εξωτερικό σε αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου ( 9 υποτροφίες εσωτερικού - 
9 υποτροφίες εξωτερικού), µία για κάθε Σχολή του ΕΜΠ)

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ¶··Î˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες, ανε-
ξαρτήτως φύλου, του Τοµέα Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, µε ευθύνη του ίδιου τοµέα  

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· ªÈ¯ÂÏ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ŒÊË˜

Ένα (1) έτος

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωµατούχοι 
Αρχιτέκτονες  Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου,  που αποφοίτησαν τα τελευταία πέντε χρόνια 

β) Ο βαθµός του πτυχίου,το θέµα και ο βαθµός διπλωµατικής
εργασίας και διάλεξης, βαθµοί σε µαθήµατα σχετικά µε τις   
µεταπτυχιακές σπουδές

γ) Η ποιότητα του επιστηµονικού και αρχιτεκτονικού έργου των 
υποψηφίων

δ) Η πρόταση για τις µεταπτυχιακές σπουδές
ε) Συστατικές επιστολές
στ) Οικονοµική κατάσταση

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε δύο απόφοιτους, ανε-
ξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε επιστηµονικά πεδία που ανή-
κουν ή είναι συγγενή µε την ευρύτερη περιοχή της Αισθητικής
σε επιστηµονικά πεδία 

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™ÙÚ›ÁÎÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

Ένα (1) έτος

- Άποροι φοιτητές
- Αριστούχοι φοιτητές

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γερµανία) σε έναν ή δύο
φοιτητές , ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για ειδίκευση στον
κλάδο «Ατµοπαραγωγοί και Θερµικές Εγκαταστάσεις» 

∆ιάρκεια
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∞¡ø∆∞∆∏ ™Ã√§∏ ∫∞§ø¡ ∆∂Ã¡ø¡

°Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË˜  
¶·ÙËÛ›ˆÓ 42,  10682 ∞ı‹Ó·     ∆ËÏ: 210 3897114  fax: 210 3816926
http://www.officeconnect.asfa.gr    e-mail:career@asfa.gr

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µÈÎ¿ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος 

- Οικονοµική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
- Βαθµός πτυχίου
- Αξιολόγηση φακέλου από αρµόδια εξεταστική επιτροπή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (κατά προτεραιότητα στη
Γερµανία)  σε πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞‚¤ÚˆÊ

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

Ένα (1) έτος

- Βαθµός πτυχίου (αριστούχος φοιτητής)

Μεταπτυχιακές σπουδές  σε πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™ÎÔ˘˙¤ ª›Î·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

Ένα (1) έτος

Μεταπτυχιακές σπουδές  στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡ ™Ô˘˙¿Ó·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

10 µήνες (2 υποτροφίες για το εσωτερικό και 1 υποτροφία
για το εξωτερικό)

- Οικονοµική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
- Βαθµός πτυχίου
- Αξιολόγηση φακέλου από αρµόδια εξεταστική επιτροπή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (κατά
προτεραιότητα στην Αγγλία)  σε πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών

∆ιάρκεια
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°∂ø¶√¡π∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
πÂÚ¿ Ô‰fi˜ 75, 11855 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 5294916    fax: 210 5294733
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫ˆÙÛ·ÁÈ¿ÓÓË˜

ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ∫·ıËÁËÙ‹ ¡È·‚‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Βαθµός «Άριστα» στα µαθήµατα Φυσιολογίας Φυτών και 
Μορφολογίας Φυτών

Υποτροφίες σε φοιτητές των Τµηµάτων Φυτικής Παραγωγής και
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου (2 υποτροφίες)

∆ιάρκεια

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶·ÙËÛ›ˆÓ 76,  10434 ∞ı‹Ó·
TÌ‹Ì· ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
∆ËÏ: 210 8203369  fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr
e-mail:arkats@aueb.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞ÚÂÙ‹ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: ∞Á. ™ÔÊ›·˜ 8,  15451 ¡. æ˘¯ÈÎfi
∆ËÏ: 210 6771547

ÿ‰Ú˘Ì· ∫·ıËÁËÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™ÂÂÓÙ˙‹ °. Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Πιστοποιητικό βαθµολογικής επίδοσης
- Βαθµός πτυχίου τουλάχιστον 8,5 (για µεταπτυχιακές σπουδές) 
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία 

από άλλη πηγή
- Οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική δραστηριότητα, γενική 

µόρφωση, ερασιτεχνική απασχόληση των υποψηφίων 

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του 
Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

∆ιάρκεια
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¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘
∆ËÏ: 210 8203216 ‹ 218    fax: 210 8214081

ÿ‰Ú˘Ì· Ã·ÏÎÈÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο 
Γ΄ τουλάχιστον εξάµηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για 
την  επίδοσή τους στα µαθήµατα του προηγούµενου έτους 
(βαθµός 7,5 και πάνω, µε την προϋπόθεση, ότι έχουν 
εξεταστεί  επιτυχώς στα µαθήµατα των προηγούµενων ετών) 
και των οποίων οι οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι 

- Αίτηση  µπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι µε βαθµό 8,5 
και πάνω, ανεξαρτήτως οικονοµικών πόρων, προκειµένου 
να πάρουν τιµητική (µη χρηµατική) υποτροφία

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Τµηµάτων Οικονοµικής
Επιστήµης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών,Οργά-
νωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Επιστήµης και
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιάρκεια
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∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ
∆Ì‹Ì· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ
∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ «∫. ∫·Ú·ıÂÔ‰ˆÚ‹» (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 54124 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 995213-14  fax: 2310 995211
http://www.auth.gr e-mail: thtsiout@ad.auth.gr / admin-tkl@ad.auth.gr / chkoukli@ad.auth.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· £ÂÔ‰ÒÚ· ∆ÛÈÔ˘ÙÛÈÔ˘Ó¿Ú· - Î· Ã·Ú¿ ∫Ô˘ÎÏÈÓÔ‡   

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞‚Ú·Ì›‰Ë ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
- Οικονοµική αδυναµία
- Βαθµολογία κατά το προηγούµενο έτος, από 7 και πάνω

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ¿ÚÎ· °ÂˆÚÁ›Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Αριστούχοι του προηγούµενου έτους
- Οικονοµική αδυναµία

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές  του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µÚ¿Î· ÃÚ‹ÛÙÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
- Καταγωγή από Πέρµα, Κωσταράζι, Βογάτσικο, και κατά 

προτίµηση, απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου Κοζάνης 
και συγγενείς του διαθέτη

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές  του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· πÌ‚ÚÈÒÙË πˆ¿ÓÓË

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Φοιτητές του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Φοίτηση στο 3ο έτος (5ο – 6ο εξάµηνο)
- Επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα 1ου και 2ου εξαµήνου 

(µε βαθµό 7 και πάνω, τουλάχιστον, σε 13 µαθήµατα) 

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο Τµήµα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÙÛ·Ó›Î· ∞ı·Ó. Î·È  ∞Ó·ÛÙ.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από τη Θεσσαλονίκη και 
σε περίπτωση ισοβαθµίας θα επιλεγεί ο υποψήφιος που έχει 
τη µεγαλύτερη οικονοµική αδυναµία

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Πολυτεχνι-
κής Σχολής (κατά προτίµηση του Τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÙÛ¤· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστηµών του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Καταγωγή από τη Μακεδονία
- Άριστα στο απολυτήριο λυκείου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη Σχολή Θετικών Επιστη-
µών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÏÂÈÓÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Επιλογή µε διαγωνισµό και σε περίπτωση ισοβαθµίας 
ο καταγόµενος από τη Σιάτιστα ή από την Κοζάνη

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε φοιτητές του Τµήµατος
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του  Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶··ÌÈ¯·ËÏ›‰Ë £ˆÌ¿

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστηµών και της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Αριστούχοι φοιτητές (µε διαγωνισµό)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στη Σχολή Θετικών Επιστη-
µών και στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ∞Ì‡ÓÙ·

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Οικονοµική αδυναµία
- ∆ιάκριση στις σπουδές
- Καλό ήθος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στην Ιατρική Σχολή  του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÛÈ·ÎÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Πρωτοετείς φοιτητές
- Καταγωγή από την  Έδεσσα ή τη Θεσσαλονίκη
- Απόφοιτοι Λυκείου Έδεσσας ή Θεσσαλονίκης
- Ετήσια οικογενειακά εισοδήµατα έως 8.804,10 ευρώ

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÛÒÚÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη µε 

προτίµηση  από τη Βόρεια Θράκη και ειδικά από την 
περιοχή   Μελένικου Βουλγαρίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές  του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· Ã·Ù˙Ë·ÌÔ‡Î· ∞Ó·ÛÙ.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Εισαγωγή στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων µε το µεγαλύτερο βαθµό
- Καταγωγή από τις Σέρρες ή από το Νοµό Σερρών ή τέλος από 

τη Μακεδονία

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτέλειου  Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Καταγωγή από την Ανατολική, τη ∆υτική, ή τη Βόρεια Θράκη µε 
προτίµηση από τις Σαράντα Εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÙÛ·Ó›Î· ∞ı·Ó. Î·È ∞Ó·ÛÙ.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής (κατά προτίµηση του 
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης).

- Καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από τη Θεσσαλονίκη

Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εσωτερικό, στην Πολυτεχνι-
κή Σχολή (κατά προτίµηση στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών –
Εργαστήριο Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §·˙·Ú›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι της Γεωπονικής Σχολής και της Σχολής ∆ασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος  του Πανεπιστηµίου

- Οικονοµική αδυναµία
- Καλή επίδοση στις σπουδές
- Καταγωγή από Πόντιους γονείς ή από ακριτικές περιοχές 

της Ελλάδας

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη Γεωπονική Σχολή και
στη Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ



53

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
- Καταγωγή από την Ανατολική, τη ∆υτική ή τη Βόρεια Θράκη µε 

προτίµηση από τις Σαράντα Εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του Τµήµα-
τος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶··¯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ √˘Ú.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Καταγωγή από την Ανατολική, τη ∆υτική, ή τη Βόρεια Θράκη 
- Βαθµός πτυχίου από επτά (7.00) και πάνω

Μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα ή διδακτορική διατριβή στο εσω-
τερικό, στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, µε θέµα τη Λαογραφία

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï· §›Ó·˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστηµών
- Ο καλύτερος απόφοιτος και σε περίπτωση ισοβαθµίας, αυτός 

που κατάγεται από την Ήπειρο 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο της Σχολής
Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™·‚Ú¿ÓË ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ 

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στην Ιατρική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §·˙·Ú›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι των παραπάνω Σχολών
- Άριστα στο πτυχίο
- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από Πόντιους γονείς ή από τις 

ακριτικές περιοχές της Ελλάδας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Γεωπο-
νικής Σχολής και της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÙÛ¤· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Απόφοιτοι των παραπάνω σχολών
- Άριστα στο πτυχίο
- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από τη Μακεδονία

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Πολυ-
τεχνικής Σχολής, της Ιατρικής Σχολής, της Οδοντιατρικής Σχολής,
του Τµήµατος Φαρµακευτικής, της Κτηνιατρικής Σχολής, της Γεω-
πονικής Σχολής, της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος  και της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª˘Û›ÚÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Απόφοιτοι των παραπάνω Σχολών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της 
Ιατρικής, της Φιλοσοφικής και της Πολυτεχνικής  Σχολής
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άπορη φοιτήτρια
- Άριστα στο πτυχίο

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο όλων 
των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™·Ì·Ú¿ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άρρενες φοιτητές
- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από τη Μακεδονία, µε προτίµηση 

από την Αδριανή ∆ράµας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρι-
κής (σε θεωρητικούς κλάδους) και της Θεολογικής Σχολής (σε
ειδικό κλάδο της Θεολογίας) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™·‚Ú¿ÓË ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της 
Ιατρικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™›ÌÔ˘ ¶ÂÙÚ‹

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Η υψηλότερη βαθµολογία στο πτυχίο

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Παρίσι) σε πτυχιούχους
της Φιλοσοφικής Σχολής για σπουδές στην Ιστορία της 
Σύγχρονης Τέχνης
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¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

∂ÁÓ·Ù›· 156, ∆.£. 1591, 54006 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
http://www.uom.gr  e-mail: grad@uom.gr

∆ ι α τ µ η µ α τ ι κ ά  Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν

Α. Για τα ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρή
σεων*,  παρέχονται οι παρακάτω υποτροφίες, το ποσοστό των οποίων θα είναι 15% 
επί του αριθµού των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών (60 εισακτέοι):

α. Τέσσερις (4) υποτροφίες µε 100% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων
β. Έξι (6) υποτροφίες µε 50% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων
γ. Οκτώ (8) υποτροφίες µε 25% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων
* Υποτροφίες δε δικαιούνται τα Στελέχη Επιχειρήσεων που πρόκειται να παρακολουθή-
σουν το ∆ΠΜΣ
Β. Για τα  ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά 

Συστήµατα παρέχονται οι παρακάτω υποτροφίες, το ποσοστό των οποίων θα είναι 
15% επί του αριθµού των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών :

α. ∆ύο (2) υποτροφίες µε 100% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων
β. Τρεις (3) υποτροφίες µε 50% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων
γ.  Τέσσερις (4) υποτροφίες µε 25% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων.
Ο πρώτος επιτυχών έχει 100% απαλλαγή από τα δίδακτρα, ανεξάρτητα από την οικονο-
µική κατάσταση που παρουσιάζει µε τα δικαιολογητικά του. Για όλες τις υπόλοιπες υπο-
τροφίες λαµβάνεται υπόψη:
- ως κριτήριο, η σειρά επιτυχίας και
- ως προϋπόθεση, τα οικονοµικά κριτήρια (συνδυασµός ατοµικού και οικογενειακού 

εισοδήµατος) στα οποία για µεν τους υποψηφίους που εµφανίζουν εισοδήµατα:
α) από µισθωτές υπηρεσίες, το ανώτατο όριο για οικογένειες µε ένα παιδί που είναι

οικονοµικά εξαρτώµενο από την οικογένεια θα είναι µέχρι 31.000 ευρώ,
β) από ελεύθερα επαγγέλµατα και από κάθε άλλη πηγή, το ανώτατο όριο για οικογένεις

µε ένα παιδί που είναι οικονοµικά εξαρτώµενο από την οικογένεια θα είναι µέχρι 
19.500 ευρώ 

γ) προσαυξάνεται το ανώτατο όριο κάθε κατηγορίας κατά 3.150 ευρώ για κάθε επιπλέον
παιδί που είναι οικονοµικά εξαρτώµενο από την οικογένεια. 

Οι υποτροφίες του Β΄ έτους σπουδών θα απονέµονται εκ νέου λαµβάνοντας υπόψη 
- ως κριτήριο τη βαθµολογία των µεταπτυχιακών φοιτητών του Α΄ έτους σπουδών και
- ως προϋπόθεση τα οικονοµικά κριτήρια και την τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως

αυτά ορίζονται στον ενιαίο κανονισµό των ∆.Π.Μ.Σ. (Σε περίπτωση µη τήρησης των 
υποχρεώσεων των υποτρόφων η υποτροφία διακόπτεται)

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ¢.¶.ª.™. (¢ÈÔ›ÎËÛË ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ)
∆ËÏ: 2310 891511-512  fax: 2310 891563  e-mail: grad@uom.gr

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ¢.¶.ª.™. (¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·)
∆ËÏ: 2310 891531  fax: 2310 891563e-mail: grad@uom.gr
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¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜
∆Ì‹Ì· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ – ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜
∆ËÏ: 26510 97233    fax: 26510 97002
http://www.uoi.gr e-mail: klirodot@cc.uoi.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂˘·ÁÁÂÏ›· Ã·Ú·Ï¿ÌË - ∆Û¿ÓÔ˘

Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·  µ›ÌÏË µÈÔÏ¤ÙÙ·˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων και την περιφέρεια 

Κορυτσάς Βορείου Ηπείρου ή από τη Βόρειο Ήπειρο, ή από 
την  Ήπειρο γενικά, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές από τη 
Βόρειο Ήπειρο

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª·˘ÚÈ¿ ∞ÓıÔ‡Ï·˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από τις επαρχίες Πωγωνίου και Κουρέντων, 

διαφορετικά από την υπόλοιπη Ήπειρο

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·Ú·¿ÓÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άποροι φοιτητές

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °ÎˆÏ¤ÙÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άποροι υποψήφιοι
- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από την Ήπειρο

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆Û·Ó¿Î· πˆ¿ÓÓË

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άποροι υποψήφιοι
- Καταγωγή και µόνιµη κατοικία, κατά προτίµηση:

α) στο Μέτσοβο
β) στο Νοµό Ιωαννίνων
γ) στους υπόλοιπους νοµούς της Ηπείρου

- Η επίδοση και το ήθος των υποψηφίων

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό  σε φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

µ›ÌÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, διαφορετικά από την υπόλοιπη 
Ήπειρο

Προπτυχιακές σπουδές  σε φοιτητές οποιασδήποτε Σχολής  του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫fiÎÎÔÚÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους  του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για ειδικές σπουδές 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·  Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ÁÏ·˚·˜
(∂¿Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙË˜ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜)

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Αριστούχοι φοιτητές

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους  της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆Û·Ó¿Î· πˆ¿ÓÓË

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Άποροι υποψήφιοι
- Καταγωγή και µόνιµη κατοικία, κατά προτίµηση:
α) στο Μέτσοβο             
β) στο Νοµό Ιωαννίνων
γ) στους υπόλοιπους νοµούς της Ηπείρου
- Η επίδοση και το ήθος των υποψηφίων

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό  σε πτυχιούχους του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÁÓ¿ÓÙË ∫. πˆ¿ÓÓË

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους  της Ορθο-
πεδικής Κλινικής ή των Πανεπιστηµιακών Κλινικών της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε σκοπό τη µετεκπαίδευση
στην Ορθοπεδική, σε Ορθοπεδικά Κέντρα του εξωτερικού

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· " ¢ÂÛ‡ÏÏ· ŒÏÏË˜ "

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άποροι υποψήφιοι
- Αριστούχοι φοιτητές
- Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα 

µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεµβρίου

-Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

Εννέα (9) µήνες

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµο-
κρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (1 φοιτητής – 1 φοιτήτρια)

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· " ™ÎÔ˘Ù¤ÚË §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ "

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

-  Άποροι υποψήφιοι
-  Καταγωγή από την Περιφέρεια του Νοµού Ροδόπης ή

διαφορετικά από τους Νοµούς Ξάνθης και Έβρου
-  Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα 

τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστι
κή περίοδο του Σεπτεµβρίου

-  Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

Εννέα (9) µήνες

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τµήµατος Νοµικής του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (4 φοιτητές)

¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛË˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜
¢ËÌÔÎÚÈÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿ÎË˜ (∂∞¢¶/¢¶£)
69100 ∫ÔÌÔÙËÓ‹
∆ËÏ: 25310 34122  fax: 25310 34919  e-mail: eadp@otenet.gr
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¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ŒÚÂ˘Ó·˜
∆ËÏ: 28310 77947  fax: 28310 77738
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ª·Ú›· ∞ÚÁ˘ÚÔ‡‰Ë

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

ƒ∂£Àª¡√

∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ – ∂§∫∂     (www.elke.uoc.gr)
∂È‰ÈÎfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∫ÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Î·È ŒÚÂ˘Ó·˜

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

α) Ο πρώτος κατά σειρά βαθµολογίας ανά έτος
β) Απόφοιτοι του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σπουδών (Τοµέας Φιλισοφίας) και απόφοιτοι του ΠΜΣ του 
ίδιου τµήµατος

-  Βεβαίωση αποδοχής, καθώς και πρόγραµµα σπουδών από τοτµή-
µα του πανεπιστηµίου του εξωτερικού

∆ιάρκεια β) Ένα (1) έτος

α)Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό:
- σε φοιτητή του Τµήµατος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1 υποτροφία)
- σε φοιτητή του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1 υποτροφία)
- σε φοιτητή του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(1 υποτροφία)

- σε φοιτητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
της  Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(1 υποτροφία)

- σε φοιτητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευ
σης της  Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(1 υποτροφία)

- σε φοιτητή του Τµήµατος Κοινωνιολογίας της  Σχολής Κοινωνι
κών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1 υποτροφία)

- σε φοιτητή του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της  Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης (1 υποτροφία)

- σε φοιτητή του Τµήµατος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1 υποτροφία)

- σε φοιτητή του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης της  Σχολής Κοι
νωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1 υποτροφία)

β)Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για σπουδές στην
Αισθητική ή στην Φιλοσοφία της Τέχνης (2 υποτροφίες)
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Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Π Ο Υ ∆ Ε Σ

∏ƒ∞∫§∂π√

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· «∫·ÏÏÈ·Ù¿ÎË» 

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
- Επίδοση του υποψηφίου

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

Προπτυχιακές σπουδές (2 υποτροφίες) στο εσωτερικό σε φοιτητές
του Τµήµατος  Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπι-
στηµίου Κρήτης

ÀÔÙÚÔÊ›· ∫. ¶·Ú›ÙÛË

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Ο υπότροφος προτείνεται από το Σύλλογο των φοιτητών

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Τµήµατος
της Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· "™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ∫. ¶Ë¯ˆÚ›‰Ë"

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Η επίδοση του υποψηφίου κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πτυχιούχους του Τµή-
µατος Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι-
στηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

∂¶∂∞∂∫ -∫.∞ (www.soc.uoc.gr/socpms)

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Βαθµός εισαγωγής και επίδοσης 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητή του ΠΜΣ του
Τµήµατος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· " ª·Ú›·˜ ªÈ¯·‹Ï ª·Ó·Û¿ÎË "

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

α- β) Υποψήφιος διδάκτορας του 1ου έτους 
(1ο – 2ο εξάµηνο) που ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο

σπουδών του (master) και συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία

γ)      Πρωτοετείς φοιτητές στα µεταπτυχιακά  
προγράµµατα του Τµήµατος Ιατρικής

-  Πτυχιούχοι των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη 
και που έχουν γίνει δεκτοί από το Τµήµα Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης για εκπόνηση ∆ιδακτορικής 
∆ιατριβής

-  Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία 
από άλλη πηγή

-  Γνώση ξένων γλωσσών

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για  (τρία) 3 ακόµα έτη
(µετά από υποβολή υποψηφιότητας) 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό:
α) σε υποψήφιο διδάκτορα του Τµήµατος Μαθηµατικών και του
Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(Επιπλέον πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος:
htttp://www.math.uoc.gr)
β) σε υποψήφιο διδάκτορα του Τµήµατος Βιολογίας της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρή-
της γ) σε πτυχιούχους του Τµήµατος Ιατρικής, καθώς  και των
άλλων Τµηµάτων της Σχολής Επιστηµών Υγείας και συναφών
Σχολών των Θετικών Επιστηµών προκειµένου να υποστηρι-
χθούν οι µεταπτυχιακές τους σπουδές στο Τµήµα Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης Θετικών Επιστηµών προκειµένου να
υποστηριχθούν οι µεταπτυχιακές τους σπουδές στο Τµήµα
Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης

∂Ù·ÈÚÂ›· Glaxo Wellcome

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- O πρώτος πτυχιούχος κάθε ακαδηµαϊκού έτους που έχει 
τελειώσει τις σπουδές του σε 12 εξάµηνα

Μεταπτυχιακές σπουδές (1 υποτροφία) στο εξωτερικό σε πτυχιού-
χους του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης
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Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Αριστούχοι φοιτητές του 1ου έτους σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα  “Πρωτεϊνική Βιοτεχνο-
λογία σε φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστηµών του Παν/µίου Κρήτης (2 υποτροφίες)

2.

¢ÈÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ – ∆∂π ∫Ú‹ÙË˜

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα µε την ονοµασία «Τεχνο-
λογίες προστασίας Περιβάλλοντος» σε πτυχιούχους του Τµήµατος
της Χηµείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης

•Επιπλέον πληροφορίες στη ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.teicrete.gr/teprop

•Επιπλέον πληροφορίες στη ιστοσελίδα του Τµήµατος: 
www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.htm

∫·ÏÏÈ·Ù¿ÎÂÈÔ˜ ∂È¯ÔÚ‹ÁËÛË

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους του Τµήµατος Ιατρικής
της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Kρήτης

Προϋποθέσεις - Βαθµός πτυχίου   - Γνώση ξένων γλωσσών

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Πρωτοετείς µεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράµµατος
- Βαθµός πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας 

για τους τελειόφοιτους
- Επίδοση σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε την ειδίκευση
- Επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας
- Προσωπική συνέντευξη
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα «Κυτταρική και Γενετική
Αιτιολογία ∆ιαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του
Ανθρώπου» σε πτυχιούχους του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (3 υποτροφίες)

Η υποτροφία δίνεται από το Μελισσίδειο Ίδρυµα ( Κληροδότηµα Καλλιατάκη)

∂¶∂∞∂∫ ππ, «¡¤· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ»

1.
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Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

Καθορίζεται από την Επιτροπή Σπουδών

- Οι καλύτεροι σε επίδοση φοιτητές από τα δύο πρώτα  έτη 
σπουδών 

- Επίδοση σε µαθήµατα του προγράµµατος 
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη

πηγή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα  «Εγκέφαλος και Νους»
σε πτυχιούχους του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου Kρήτης (5 υποτροφίες)

3.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

Ένα (1) έτος

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Πρωτοετείς φοιτητές του προγράµµατος
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία 

από άλλη πηγή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα  «∆ηµόσια Υγεία και
∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» σε πτυχιούχους του Τµήµατος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Kρήτης
(3 υποτροφίες)

4.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

Ένα (1) έτος

- Μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράµµατος
- Ο φοιτητής που θα έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία κατά το πρώτο

έτος των µεταπτυχιακών του σπουδών, µε προϋπόθεση ότι   
έχει πάρει το µέγιστο αριθµό µαθηµάτων που προσφέρονται στη
διάρκεια του πρώτου έτους ή 

- Ο φοιτητής που θα έχει το µεγαλύτερο βαθµό στο Μ∆Ε (δεύτερο
έτος), και θα συνεχίζει για διδακτορικό, δεδοµένου ότι το µετα
πτυχιακό πρόγραµµα “Νευροεπιστηµών” δέχεται φοιτητές κάθε 
2 χρόνια

- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα «Νευροεπιστήµες» σε
πτυχιούχο του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας
του Πανεπιστηµίου Kρήτης
(1 υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη - 2 υποτροφίες του οργανισµού
ΕΥ ΖΗΝ - 1 υποτροφία Μπουρλώτου -1 υποτροφία Προχεράρη)

5.
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α)  - Η επιλογή των υποτρόφων του α’ εξαµήνου στηρίζεται:  
στην αναλυτική βαθµολογία
στο βαθµό πτυχίου
σε συστατικές επιστολές
σε προσωπική συνέντευξη

- Η επιλογή των υποτρόφων του γ’ εξαµήνου στηρίζεται στο
µέσο όρο βαθµολογίας των µαθηµάτων του 1ου – 2ου 
εξαµήνου σπουδών

- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη
πηγή

β)    Φοιτητές που τελείωσαν µε επιτυχία το πρώτο εξάµηνο και 
συγκέντρωσαν υψηλό µέσο όρο βαθµολογίας 

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

α) Ένα (1) έτος   β)  Έξι (6) µήνες

α) Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα «Οπτική και Όραση»
σε πτυχιούχο του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας
του Πανεπιστηµίου
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραµµα «Οπτική και Όραση»
σε φοιτητή του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας
του Πανεπιστηµίου Kρήτης (εάν υπάρχει οικονοµική δυνατότητα)

6.
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· πˆÛ‹Ê ¶··‰fiÂÙÚÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Υποψήφιοι Σφακιανής καταγωγής
- Οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια κατάταξης

(σύµφωνα µε αποφάσεις της Συγκλήτου)

Μέχρι το τέλος των σπουδών τους (όχι περισσότερο από πέντε (5)
έτη)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Πολυτε-
χνείου Κρήτης

¢È·ı‹ÎË «ª·ÎÏ·Ù˙‹»

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητή του 
Πολυτεχνείου Κρήτης

¶√§À∆∂Ã¡∂π√ ∫ƒ∏∆∏™

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ 
∆Ì‹Ì· ™Ô˘‰ÒÓ
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË, ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ 73100 Ã·ÓÈ¿
∆ËÏ: 28210 37271    fax: 28210 37562
e-mail:rena@science.tuc.gr

-  Καταγωγή από τον πρώην δήµο Καµπανού της επαρχίας Σελίνου 
Νοµού Χανίων και ειδικότερα από τα χωριά Μονή, Σούγια, 
Κουτσογέρακο και Ροδοβάνι
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π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ 

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÒÓ µÔ˘ÏÂ˘ÙÒÓ 7, 49100 ∫¤ÚÎ˘Ú·
∆ËÏ: 26610 87600
fax:  26610 87634
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¢ÈÔÓ˘Û›· ªË¯·ÓÔ‡

1.  ∆Ì‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Οι τρεις πρώτοι εισαχθέντες κάθε έτους

Οκτώ (8) µήνες

Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τίτλο « Μεθοδολογία Κριτικής και
έκδοσης των Ιστορικών Πηγών»

2. ∆Ì‹Ì· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 
    ÿ‰Ú˘Ì· «¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ŒÊË˜ ªÈ¯ÂÏ‹»

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Οι τέσσερις πρώτοι εισαχθέντες κάθε έτους
- Οι δύο πρώτοι στη βαθµολογία µεταπτυχιακοί φοιτητές

Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τίτλο « Ιστορική ∆ηµογραφία»

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον Τοµέα Αισθητικής της
Μουσικής
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1)  ™Ã√§∏ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
∆ª∏ª∞ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
§fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ – ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ:22510 36252,  22510 36217
http://www.aegean.gr/environment-postgrad
e-mail:postgrad@env.aegean.gr

¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
∆Ì‹Ì· ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
§fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ – ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ: 22510 36137  http://www.aegean.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· º. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  
« Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή κ α ι  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η »

ÀÔÙÚÔÊ›· «ŸÌËÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‡ÏË˜»

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφία στον πρωτεύσαντα απόφοιτο των Τµηµάτων του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφία σε φοιτητές του ∆.Π.Μ.Σ «Περιβαλλοντική Πολιτική και
∆ιαχείριση» του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου (απαλλαγή από τα δίδακτρα) 

- Οι τρεις πρωτεύσαντες φοιτητές
- Σειρά επιλογής τους
- Γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα 

(βασικές αρχές της περιβαλλοντικής επιστήµης)

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφία για τη συγγραφή διπλωµατικής διατριβής µε αντικείµενο
την Περιβαλλοντική Πολιτική (προς τιµή του οµότιµου καθηγητή του
Τµήµατος Περιβάλλοντος Κ.Μ. Σοφούλη)

- Επίδοση των υποψηφίων κατά την ολοκλήρωση 
των µαθηµάτων του ΠΜΣ
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§fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ – ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ:22510 36246
http://www.aegean.gr/theofrasteio
e-mail:msctheofr@env.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  
« Θ Ε Ο Φ Ρ Α Σ Τ Ε Ι Ο :  Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  κ α ι  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή  Μ η χ α ν ι κ ή »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφία σε πτυχιούχους του ∆.Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: Περιβαλ-
λοντική και Οικολογική Μηχανική» του Τµήµατος Περιβάλλοντος
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (υποτροφία που χορηγείται µετά την
ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών)

- Πρωτοετείς µεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν 
τις µεταπτυχιακές τους σπουδές µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό έτος

- Οι  δύο πρωτεύσαντες φοιτητές
- Ακαδηµαϊκή επίδοση
- Οικονοµική κατάσταση
- Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια ∆ώδεκα (12) µήνες

§fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ – ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ:22510 36212
http://www.aegean.gr/environment/agroenv
e-mail:agroenv@env.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν   « Γε ω ρ γ ί α  κ α ι  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν »

Το ΠΜΣ χορηγεί κάθε ακαδηµαϊκό έτος τέσσερις (4) υποτροφίες, οι οποίες δίνονται
στους φοιτητές ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Στο 1ο χειµερινό εξάµηνο δίνονται στους τέσ-
σερις πρώτους µεταπτυχιακούς φοιτητές µε βάση τη σειρά επιλογής τους στο ΠΜΣ., ενώ
αναθεωρούνται στο 2ο  εαρινό και το 3ο θερινό µε βάση την επίδοσή τους στις εξετά-
σεις των προηγουµένων ακαδηµαϊκών εξαµήνων.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, η ΓΣΕΣ αποφασίζει µε βάση συµπληρωµατικά ακαδηµαϊκά
κριτήρια ή µοιράζει την υποτροφία ή γίνεται δηµόσια κλήρωση.
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∆ª∏ª∞ ∂¶π™∆∏ªø¡ ∆∏™ £∞§∞™™∞™

§fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ – ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ:22510 36852
www.marine-server2.aegean.gr/marine
e-mail: msc_cm@marine.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  
« ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Π α ρ ά κ τ ι ω ν  κ τ ι ω ν  Π ε ρ ι ο χ ώ ν »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφία σε φοιτητές του ∆.Π.Μ.Σ. «∆ιαχείριση Παράκτιων Περιο-
χών» του Τµήµατος Επιστηµών της Θάλασσας (υποτροφία που
χορηγείται µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους)

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο της ελάχιστης απαιτούµενης 
φοίτησής τους

- Μέσο όρο βαθµολογίας, τουλάχιστον, 7.5
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα µαθήµατα κάθε 

εξαµήνου στην 1η εξεταστική περίοδο

2) ™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™ ∫∞π π™∆√ƒπ∞™
º¿ˆÓÔ˜ Î·È Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ:22510 36342
http://www.aegean.gr/gender-postgraduate  
e-mail:gender@sa.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  « Γυ ν α ί κ ε ς  κ α ι  Φ ύ λ α :  
Α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ έ ς  κ α ι  Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  Π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε φοιτητές (2 φοιτήτριες και ένα φοιτητή) του ∆.Π.Μ.Σ. 
«Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και ΙστορικέςΠροσεγ-

γίσεις» του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

- Σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κατά την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ
- Βαθµός επίδοσης στα µαθήµατα του 1ου εξαµήνου: µέσος όρος

βαθµολογίας, τουλάχιστον, 7.00
- Σε περίπτωση ισοβαθµίας, το ποσό µοιράζεται ανάµεσα στους

δύο δικαιούχους
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άνδρες ή δεν καλύπτουν τα 

αναγκαία κριτήρια, η υποτροφία χορηγείται σε γυναίκες και 
αντιστρόφως 
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Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε πτυχιούχους του ∆.Π.Μ.Σ. «Πολιτισµική Πληροφορι-
κή και Επικοινωνία» του Τµήµατος  Πολιτισµικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας (στις κατευθύνσεις της Μουσειολογίας και του Σχε-
διασµού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων) 

- Επίδοση  των µεταπτυχιακών φοιτητών στα µαθήµατα του α΄
και β΄εξαµήνου

- Η υποτροφία χορηγείται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου

∆ª∏ª∞ ¶√§π∆π™ªπ∫∏™ ∆∂Ã¡√§√°π∞™ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

º¿ˆÓÔ˜ Î·È Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ:22510 36607
http://www.aegean.gr/culturaltec/MSc/introgr.htm
e-mail:mpit@ct.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν
« Π ο λ ι τ ι σ µ ι κ ή  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή  κ α ι  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α »

3) ™Ã√§∏ ∂¶π™∆∏ªø¡ ∆∏™ ¢π√π∫∏™∏™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
ªÈ¯¿ÏˆÓ 8, 82100 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 35122
http://www.ba.aegean.gr/mba
e-mail:medide_gram@chios.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  σ τ η
« ∆ ι ο ί κ η σ η  Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν - M . B . A »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του Π.Μ.Σ. ΜΒΑ του Τµήµα-
τος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων:
-Μία υποτροφία ανά κατεύθυνση σπουδών(συνολικά τρεις )
-Μία υποτροφία σε γνωστικό αντικείµενο ενός µαθήµατος κορµού
του προγράµµατος σπουδών του ΠΜΣ (αλλάζει ανά τριετία) 
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Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες στους πτυχιούχους του ΠΜΣ του Τµήµατος Ναυτιλίας
και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

- Απόφοιτοι που περάτωσαν στον ελάχιστο προβλεπόµενο χρόνο
τις σπουδές τους

- Επίδοση στα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διπλωµατικής εργασίας

∆ιάρκεια ∆ύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, συν η συγγραφή της διπλωµατικής
εργασίας

∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞™ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞∆π∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

∫ÔÚ·‹ 2∞, 82100 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 35202,  22710 35211
www.stt.aegean.gr  e-mail:stt@aegean.g

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  « Ν α υ τ ι λ ί α ,  Μ ε τ α φ ο ρ έ ς  κ α ι
∆ ι ε θ ν έ ς  Ε µ π ό ρ ι ο  –  Ν Α . Μ Ε »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Νεοεισερχόµενος φοιτητής
- Σειρά επιλογής των υποψηφίων ανά κατεύθυνση 

(κλήρωση ανάµεσα στους τρεις πρώτους νεοεγγραφόµενους
µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ)

Υποτροφία σε φοιτητή του ΠΜΣ του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρή-
σεων 

™‡ÏÏÔÁÔ˜ «º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÃÈÒÙÈÎÔ˘ ÃˆÚÈÔ‡»

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ του Τµήµατος
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

- Ο φοιτητής που πρώτευσε ανά κατεύθυνση
- Οι τρεις  καλύτεροι σε βαθµολογία µεταπτυχιακοί φοιτητές
- Ο καλύτερος φοιτητής κάθε ακαδηµαϊκού έτους του προπτυχια

κού προγράµµατος σπουδών του ΤΜΟ∆, έχει τι δικαίωµα να 
παρακολουθήσει το ΠΜΣ-Ο.∆Ι.Μ, χωρίς να καταβάλει δίδακτρα

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™

ºˆÛÙ›ÓË 31, 82100 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 35411
www.fme.aegean.gr  e-mail:fme@aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  « Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  κ α ι  ∆ ι ο ί κ η σ η
γ ι α  Μ η χ α ν ι κ ο ύ ς »
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Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε φοιτητές του ΠΜΣ του Τµήµατος Στατιστικής – Ανα-
λογιστικών και Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών (δύο υποτρο-
φίες ανά ακαδηµαϊκό έτος και µία ανά κατεύθυνση)

- Η επιτυχία των υποψηφίων και στα πέντε µαθήµατα
- Η κατοχή της πρώτης θέσης στις εξετάσεις των µαθηµάτων του 

α΄εξαµήνου

∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫∏™ – ∞¡∞§√°π™∆π∫ø¡ ∫∞π 
Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  « Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  κ α ι  Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά
–  Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά  Μ α θ ή µ α τ α »

5)™Ã√§∏ ∞¡£ƒø¶π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∆ª∏ª∞ ∂¶π™∆∏ªø¡ ∆∏™ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏™ ∞°ø°∏™
∫∞π ∆√À ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 1, 85100 ƒfi‰Ô˜
∆ËÏ: 22410 99110
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope
e-mail:sellina@rhodes.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  
« Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  Ε κ π α ί δ ε υ σ η »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε πτυχιούχους του ΠΜΣ του Τµήµατος Επιστηµών της
Προσχολικής Αγωγής και του Eκπαιδευτικού Σχεδιασµού

- Μέσος όρος βαθµολογίας στα µεταπτυχιακά µαθήµατα του ΠΜΣ

4) ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∫·ÚÏfi‚·ÛÈ, 83200 ™¿ÌÔ˜ 
∆ËÏ: 22730 82300,  22730 82024
http://www.actuar.aegean.gr  email:dsas@sas.aegean.gr

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞∫ø¡ ∫∞π
∂¶π∫√π¡ø¡π∞∫ø¡ ™À™∆∏ª∞∆ø¡

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  « Τε χ ν ο λ ο γ ί ε ς  κ α ι  ∆ ι ο ί κ η σ η
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  κ α ι  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν  Σ υ σ τ η µ ά τ ω ν »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε φοιτητές του ΠΜΣ του Τµήµατος Μηχανικών Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (τέσσερις υποτροφίες
ανά ακαδηµαϊκό έτος και ανά κατεύθυνση)

- Επίδοση των υποψηφίων
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¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 1, 85100 ƒfi‰Ô˜
∆ËÏ: 22410 99420
http://www.rhodes.aegean.gr/Itee/metaptyx
e-mail:msaem@rhodes.aegean.gr

Π ρ ό γ ρ α µ µ α  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν  
« Μ ο ν τ έ λ α  Σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ  κ α ι  Α ν ά π τ υ ξ η ς  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  Μ ο ν ά δ ω ν »

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε πτυχιούχους του ΠΜΣ του Τµήµατος Επιστηµών της
Προσχολικής Αγωγής και του Eκπαιδευτικού Σχεδιασµού (χορη-
γούνται µε την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών)

- Ακαδηµαϊκή επίδοση του µεταπτυχιακού φοιτητή
- Οικονοµική κατάσταση
- Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή

∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∆Ì‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ ºÔÈÙËÙÒÓ
°Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
™·¯ÙÔ‡ÚË 11 Î·È ∞Á. ∞Ó‰Ú¤Ô˘,  26222 ¶¿ÙÚ·
e-mail:istefan@eap.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. πˆ¿ÓÓË˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) παρέχει σπουδές 
από απόσταση σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. 
Οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια του κανονισµού, 
καθώς και το όριο µορίων που τίθεται κάθε έτος, 
απαλλάσσονται µερικώς ή ολικώς από τη συµµετοχή στις δαπάνες των σπουδών 
τους για το ακαδηµαϊκό έτος που λαµβάνουν την υποτροφία.



76

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37, 15180 ª·ÚÔ‡ÛÈ – ∞ÙÙÈÎ‹  http://www.ypepth.gr

1 )  ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  Σ π ο υ δ ώ ν  κ α ι  Φ ο ι τ η τ ι κ ή ς  Μ έ ρ ι µ ν α ς
Τ µ ή µ α  Β ΄  Φ ο ι τ η τ ι κ ή ς  Μ έ ρ ι µ ν α ς   

∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37, 15180 ª·ÚÔ‡ÛÈ – ∞ÙÙÈÎ‹  ∆ËÏ: 210 3443469  fax: 210 3443441
e-mail:foitmer@ypepth.gr

ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ •¤ÓˆÓ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¢ÈÌÂÚÒÓ ªÔÚÊˆÙÈÎÒÓ 
™˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ 

2 )  Γε ν ι κ ή  ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  κ α ι  ∆ ι ε θ ν ώ ν  
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  Θ ε µ ά τ ω ν
∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  ∆ ι ε θ ν ώ ν  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  Σ χ έ σ ε ω ν
Τ µ ή µ α  Α ΄  -   Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37, 15180 ª·ÚÔ‡ÛÈ – ∞ÙÙÈÎ‹
∆ËÏ: 210 3443129, 210 3442469   fax: 210 3442469
e-mail:des-a@ypepth.gr
·)  ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ 
Î·È Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ
‚)  ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ¢ÈÂıÓÂ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ 

3 ) Γε ν ι κ ή  ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  ∆ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  κ α ι  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς  Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς
∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  ∆ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  
Τ µ ή µ α  ∆ ΄  -  ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  κ α ι  Μ ι σ θ ο δ ο σ ί α ς ,  
Γρ α φ ε ί ο  Κ λ η ρ ο δ ο τ η µ ά τ ω ν

∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 37, 15180 ª·ÚÔ‡ÛÈ – ∞ÙÙÈÎ‹
∆ËÏ: 210 3442354
ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ÁÈ· ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÂ ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ∞∂π Î·È ∆∂π Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È 
·fi ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ – ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂ıÓÈÎÒÓ 
∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ∫ÔÏˆÓÔ‡ 2, 10185 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210 5245198)

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞˚‚·Ù˙›‰Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τη Νης Πισιδίας και την ευρύτερη περιοχή 
της Μικράς Ασίας

- Επιλογή χωρίς διαγωνισµό
- Άποροι υποψήφιοι

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και
ΤΕΙ, καθώς και σε µαθητές

Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς  γ ι α  π ρ ο π τ υ χ ι α κ έ ς  κ α ι  µ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  σ ε
Ε λ λ η ν ι κ ά  Α Ε Ι  κ α ι  Τ Ε Ι  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  α π ό  Κ λ η ρ ο δ ο τ ή µ α τ α
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ¤ÏÏÈÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης

Φθιώτιδας, καθώς και από τη λοιπή Μακεδονία
- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους 
(προπτυχιακές σπουδές
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης (µεταπτυχιακές σπουδές) 

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και µεταπτυχιακές στο 
εξωτερικό σε φοιτητές και πτυχιούχους των ΑΕΙ 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑¿¯Ô˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή κατά σειρά προτίµησης από το Βόλο ή το Πήλιο, 
τη ∆υτική Μακεδονία (κατά προτίµηση από τη Σιάτιστα ή την
Καστοριά), την Κωνσταντινούπολη ή τη ∆ράµα

- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτήτριες Θεολογικών
Σχολών, της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών  και των Παιδα-
γωγικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της χώρας

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑ˆÛÈÌ¿ ∞ÊÒÓ

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από την Ήπειρο
- Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» ή « Πολύ καλά»
- Επιλογή µε διαγωνισµό (προπτυχιακές σπουδές)
- Επιλογή χωρίς διαγωνισµό (µεταπτυχιακές σπουδές)

- Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους 
(προπτυχιακές σπουδές)

- Μέχρι δύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης
(µεταπτυχιακές σπουδές)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και
ΤΕΙ, καθώς και σε µαθητές Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών
(ΕΠΑΣ) ή Τεχνικών και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Ηγουµε-
νίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πτυχιούχους ΑΕΙ
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ú‹ÙÛÎË ¡ÈÎ.

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τη Ζαγορά Μαγνησίας, την Πελοπόννησο, 
τις Σπέτσες και την Ύδρα 

- Επιλογή µε διαγωνισµό (προπτυχιακές σπουδές)- Επιλογή χωρίς
διαγωνισµό (µεταπτυχιακές σπουδές)

- Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους
(προπτυχιακές σπουδές)

- ∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης  
(µεταπτυχιακές σπουδές)

- Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό  σε φοιτητές  των ΑΕΙ 
της χώρας  - Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πτυχιού-

χους των ΑΕΙ  της χώρας  

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÏÔ‡‰Ë ª¿ÚÎÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από το χωριό Πρινέ του Ρεθύµνου, διαφορετικά 
από το Ρέθυµνο

- Πρωτοετείς φοιτητές
- Επιλογή χωρίς διαγωνισµό (µε βάση τη βαθµολογική σειρά

εισαγωγής τους στο Τµήµα)

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές Παιδαγωγικού
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστηµίων της χώρας

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ £ˆÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Άποροι υποψήφιοι
- Πρωτοετείς υποψήφιοι που αρίστευσαν στις εισαγωγικές 

εξετάσεις της Σχολής που προτείνεται κάθε φορά
- Κατά προτίµηση οι συγγενείς του διαθέτη, ανεξάρτητα 

από τον κλάδο σπουδών
- Επιλογή χωρίς διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πάντειου Πανεπιστηµίου
Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (η σχολή επιλέγεται ανά-
λογα µε τη σχετική προκήρυξη)
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫˘ÚÈ·Ó›‰Ô˘ π¿ÏÂÌÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Υποψήφιοι, µόνιµοι κάτοικοι τέως ∆ιοικήσεως Πρωτεύουσας 
και απόφοιτοι σχολείων Β/µιας Εκπ/σης των δήµων και 
κοινοτήτων περιφέρειας τέως ∆ιοικήσεως Πρωτεύουσας

- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 
της χώρας

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª·Ï·Ó‰ÚÈÓÔ‡ ª·Ú›·

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Βαθµός πτυχίου “Άριστα” 
- Επιλογή χωρίς διαγωνισµό

Τέσσερα (4) έτη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Παρίσι) σε πτυχιούχους
α) της ∆ραµατικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου Αθηνών
β) του Εθνικού Ωδείου Αθηνών

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· •·ÁÔÚ¿ÚË °ÂˆÚÁ›Ô˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από την Αθήνα
- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι δύο (2) έτη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του
Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ™‡ÚÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από το Λιβάρτζι Αχαϊας, από τη
Φωφίδα Αχαϊας, από τα Καλάβρυτα

- Οικονοµική αδυναµία
- Επιλογή χωρίς διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ της
χώρας

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∫›ÌˆÓ·

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τη Ζαγορά και τη Σµύρνη 
- Άποροι υποψήφιοι και κατά προτίµηση και ορφανοί
- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής, της Θεολογικής Σχολής, της Σχολής Θετικών
Επιστηµών (Τµήµα Φυσικής, Τµήµα Μαθηµατικών), του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Παιδαγωγικών Σχολών και του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶Ú·ÁÁ·ÛÙ‹ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από το Λεβίδι Αρκαδίας
- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ της
χώρας ή σε µαθητές 
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆Û·Ô‡ÛË ∞Á·ı¿ÁÁÂÏÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Πρωτοετείςς φοιτητές
- Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι
- Υποψήφιοι, Πόντιοι στην καταγωγή
- Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα»
- Απόφοιτοι του Λυκείου ∆ράµας
-Επιλογή χωρίς διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογι-
κής, της Φιλοσοφικής Σχολής και των Σχολών Θετικών Επιστηµών
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë ¶·Ó·ÁÈÒÙË

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από την Πελοπόννησο
- Κατά προτεραιότητα φοιτητές και πτυχιούχοι Γεωργικών και

Κτηνιατρικών Σχολών
- Επιλογή µε διαγωνισµό (προπτυχιακές σπουδές)
-Επιλογή χωρίς διαγωνισµό (µεταπτυχιακές σπουδές)

-Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους 
(προπτυχιακές σπουδές)

-∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης 
(µεταπτυχιακές σπουδές)

- Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ της
χώρας

- Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε 
πτυχιούχους ΑΕΙ της χώρας

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Καταγωγή από τους Νοµούς Καβάλας και Φλώρινας
- Επιλογή µε διαγωνισµό

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ της
χώρας



82

4 )  Ί δ ρ υ µ α  Κ ρ α τ ι κ ώ ν  Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν  ( Ι Κ Υ )  

ª·ÎÚ‹ 1 Î·È ¢. ∞ÂÚÔ·Á›ÙÔ˘, 11742 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3726300  fax: 210 3312759
http://www.iky.gr   e-mail:iky@hol.gr,  foreigners@iky.gr

1) Υποτροφίες σε πτυχιούχους Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ  για µεταπτυχιακές σπουδές 
ή  µετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες χορηγούνται 
ύστερα από επιτυχή συµµετοχή σε ειδικούς διαγωνισµούς  που διεξάγει το 
Ι.Κ.Υ. κάθε χρόνο, κατόπιν προκήρυξης γνωστικών πεδίων για όλους τους τοµείς των 
Επιστηµών και των Καλών Τεχνών. 

Ως προϋπόθεση για συµµετοχή στους διαγωνισµούς ορίζεται η κατοχή πτυχίου - διπλώ-
µατος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  και όριο ηλικίας έως 38 ετών. 
H διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 µήνες και εξαρτάται τόσο από το
πρόγραµµα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση,που
θα σηµειώνει κατά τη διάρκεια της µετεκπαίδευσής του.     

Τηλ: 210 3726303, 210 3726326, 210 3726327
e-mail:iky@hol.gr

2) Υποτροφίες σε πτυχιούχους Πανεπιστηµίων για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
Οι υποτροφίες χορηγούνται ύστερα από επιτυχή συµµετοχή σε ειδικούς
διαγωνισµούς, που διεξάγει το Ι.Κ.Υ. κάθε χρόνο, κατόπιν προκήρυξης 
γνωστικών πεδίων  για όλους τους τοµείς των Επιστηµών και των Καλών Τεχνών. 

Ως προϋπόθεση για συµµετοχή στους διαγωνισµούς ορίζεται η κατοχή πτυχίου – 
διπλώµατος ΑΕΙ  ή ΤΕΙ και όριο ηλικίας έως 38 ετών.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 µήνες και εξαρτάται τόσο από το
πρόγραµµα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση,
που θα σηµειώνει κατά τη διάρκεια της µετεκπαίδευσής του.

Τηλ: 210 3726352, 210 3726353, 210 3726354

3) Υποτροφίες για µεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα
Οι Υποτροφίες χορηγούνται κάθε χρόνο ύστερα από επιλογή (που προκύπτει µετά την
αξιολόγηση του φακέλου του ενδιαφεροµένου) και αναφέρονται σε όλους τους τοµείς 
των Επιστηµών και των Καλών Τεχνών. 

Ως προϋπόθεση για συµµµετοχή ορίζεται η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος 
και όριο ηλικίας έως 43 ετών.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έως 12 µήνες.
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4)  Υποτροφίες ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε µαθητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές ή
πτυχιακές εξετάσεις των Τεχνικών – Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) της
∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης

Τηλ: 210 3726358

5)  Υποτροφίες και βραβεία Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές και σπουδαστές, που διακρίθηκαν 

στις εξετάσεις:
α)  εισαγωγής στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και
β)  επίδοσης στα εξάµηνα σπουδών για κάθε ακαδηµαϊκό έτος

Τηλ: 210 3726359, 210 3726360

6) Ειδικά Προγράµµατα σε Αλλοδαπούς (Αλλογενείς – Οµογενείς)

Α)Υποτροφίες σε Αλλοδαπούς (Αλλογενείς ή Οµογενείς) από την Ασία, 
την Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αµερική, την Ωκεανία και την Ευρώπη  
για παρακολούθηση µαθηµάτων και σεµιναρίων ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισµού.
Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε χρόνο ύστερα από επιλογή (που 
προκύπτει µετά την αξιολόγηση του φακέλου του ενδιαφεροµένου) και 
έχουν διάρκεια οκτώ (8) µήνες.
Οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Ανθρωπιστικών σπουδών ξένου Πανεπιστηµίου 

Τηλ: 210 3726301, 210 3726324, 210 3726325

Β) Υποτροφίες σε Αλλοδαπούς (Αλλογενείς ή Οµογενείς) εκπαιδευτικούς 
για παρακολούθηση θερινού κύκλου µαθηµάτων και σεµιναρίων νέας 
ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και τέχνης (Πρόγραµµα 
ΘΥΕΣΠΑ – ΙΑΣΩΝ).
Οι υποτροφίες χορηγούνται  κάθε χρόνο ύστερα από επιλογή (που 
προκύπτει µετά την αξιολόγηση του φακέλου του ενδιαφεροµένου) από 
Πανεπιστήµιο Αθηνών για το πρόγραµµα ΘΥΕΣΠΑ και από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για το πρόγραµµα ΙΑΣΩΝ.
Η διάρκειά τους ορίζεται από τέσσερις (4) έως πέντε (5) εβδοµάδες 
(θερινό πρόγραµµα)

Τηλ: 210 3726301,  210 3726324,  210 3726325
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Γ) Οικονοµική ενίσχυση µειονοτικών φοιτητών του Τµήµατος Ελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου του Αργυροκάστρου.
Το Ι.Κ.Υ. ενισχύει οικονοµικά τους οµογενείς φοιτητές του ανωτέρω 
Τµήµατος από το 1993.

Τηλ: 210 3726301,  210 3726324,  210 3726325

7)  Κολλέγιο Βοστώνης   
Πρόγραµµα ανταλλαγών αλλοδαπών/οµογενών προπτυχιακών φοιτητών της 
Θεολογικής Σχολής «Τίµιος Σταυρός» του Κολλεγίου της Βοστώνης και Ελλήνων  

φοιτητών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης   

Τηλ: 210 3726358

Πρόγραµµα ανταλλαγών αλλοδαπών/οµογενών µεταπτυχιακών φοιτητών της 
Θεολογικής Σχολής «Τίµιος Σταυρός» του Κολλεγίου της Βοστώνης και Ελλήνων 
πτυχιούχων των Τµηµάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας.   

Τηλ: 210 3726357

8)  Υποτροφίες της Κυπριακής Κυβέρνησης (ΑΤΙ)
Τον Ιούλιο κάθε έτους το Ι.Κ.Υ. διεξάγει διαγωνισµό για την επιλογή υποτρόφων 
για τριετείς σπουδές στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.) της Κύπρου
στις ειδικότητες:
α) Μηχανολογίας
β) Πολιτικής Μηχανικής
γ) Ναυτοµηχανικής και
δ) Πληροφορικής, µε σκοπό την απόκτηση του Diploma of Technician Engineer
Οι υποτροφίες χορηγούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Τηλ: 210 3726359

9) Πρόγραµµα Υποτροφιών για Οµογενείς Κυπρίους

Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες σε οµογενείς Κυπρίους για προπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα.

Τηλ: 210 3726358

10) Πρόγραµµα µετεκπαίδευσης Κυπρίων ∆ιδασκάλων
µετεκπαίδευση στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) έτη βάσει του Μνηµονίου Εκπαιδευτικής
Συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου.        

Τηλ: 210 3726359
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11) Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ)
Χορηγούνται υποτροφίες σε Έλληνες, κατόχους πτυχίου 
Πανεπιστηµίου, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Instituto Universitario 
Europeo-Firenze) έρευνα στους τοµείς των Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστηµών (Ιστορία και Πολιτισµός, Οικονοµικές 
Επιστήµες, Νοµικές Επιστήµες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήµες)

Οι υποψήφιοι υπότροφοι του ΕΠΙΦ δεν πρέπει να έχουν διατελέσει 
µεταπτυχιακοί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.
Η διάρκεια της υποτροφίας µπορεί να είναι έως 3 έτη, κατ’ ανώτατο 
όριο και εξαρτάται από το πρόγραµµα σπουδών και την επίδοση του 

υποτρόφου.

Τηλ: 210 3726327

12)  Υποτροφίες των κληροδοτηµάτων του ΙΚΥ
To IKY στο πλαίσιο των κληροδοτηµάτων τα οποία διαχειρίζεται, 
προκηρύσσει και  χορηγεί ετησίως ένα µικρό αριθµό υποτροφιών για 
µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Κληροδότηµα Νικ. ∆. Χρυσοβέργη

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 
επιστηµονικούς τοµείς µη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τηλ: 210 3726303, 210 3726352

Κληροδότηµα Φ. Σαρεγιάννη

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τοµέα 
Γεωργικών Επιστηµών.

Τηλ: 210 3726303, 210 3726352

Θεοδωρίδειον Κληροδότηµα Εκπαιδευτικών 

Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών σε Πανεπιστήµια και Ανώτατες 
Παιδαγωγικές Σχολές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τηλ: 210 3726303
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13) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Πρόγραµµα Προώθησης των Ανταλλαγών και της 
Επιστηµονικής  Συνεργασίας  Ελλάδας – Γερµανίας  (ΙΚΥDΑ)
Η διάρκεια της οικονοµικής ενίσχυσης ορίζεται για δύο συναπτά έτη, µε δυνατότητα
χορήγησης τρίτου, τελικού έτους.

Τηλ: 210 3726301, 210 3726325

14) Βραβεία Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές και σπουδαστές που διακρίθηκαν στις
εξετάσεις:
α) εισαγωγής στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 
β) επίδοσης στα εξάµηνα σπουδών για κάθε ακαδηµαϊκό έτος
Επιπλέον πληροφορίες:
Για φοιτητές ΑΕΙ: τηλ: 210 3726359, 210 3726360
Για φοιτητές ΤΕΙ: τηλ: 210 3726358 
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Α)  - Υποψήφιος ο οποίος είχε τον υψηλότερο Γενικό Μέσο Όρο
Βαθµολογίας (ΓΜΟΒ) κατά το προηγούµενο εξάµηνο κατάρτισης
(τουλάχιστον 15)

-  Περάτωση µε επιτυχία όλων των µαθηµάτων του εξαµήνου
κατά την πρώτη συµµετοχή στις τελικές εξετάσεις του εξαµήνου
Β) - Υποψήφιος ο οποίος είχε τον υψηλότερο Γενικό Μέσο Όρο
Βαθµολογίας (ΓΜΟΒ) κατά το προηγούµενο εξάµηνο κατάρτισης
(τουλάχιστον 15)

- Σε κάθε Ι.Ε.Κ. χορηγούνται υποτροφίες σε ποσοστό 8% του
συνόλου των εγγεγραµµένων καταρτιζοµένων 

- Περάτωση µε επιτυχία όλων των µαθηµάτων του εξαµήνου
κατά την πρώτη συµµετοχή στις τελικές εξετάσεις του εξαµήνου

-  Υποψήφιοι στους οποίους δεν χορηγήθηκε για το ίδιο εξάµηνο
υποτροφία είδους Α και οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον µία από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α)    Έχουν προσκοµίσει κατά την υποβολή της αίτησης της υποτρο-
φίας κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων τους από τον ΟΑΕ∆ και η
ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 24ο έτος
β)    Έχουν προσκοµίσει κατά την υποβολή της αίτησής της υποτρο-
φίας κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆  και η ηλικία τους υπερβαίνει
το 24 έτος
γ)     Έχουν αποδείξει ότι, είτε ο ίδιος ο δικαιούχος, είτε ένας γονέ-
ας του, συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία ατόµων µε ειδικές
ανάγκες
δ)     Είναι µέχρι 24 ετών και είναι ορφανοί από τον ένα τουλάχι-
στον γονέα
ε)     Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων (σύµφωνα µε τη
φορολογική τους δήλωση) 

Έξι (6) µήνες

Α) Προπτυχιακές σπουδές στον πρώτο σπουδαστή κάθε τµήµατος,
µε αριθµό εγγεγραµµένων καταρτιζοµένων τουλάχιστον δέκα, σε
κάθε Ι.Ε.Κ.
Β) Προπτυχιακές σπουδές (κοινωνικά κριτήρια) στους εγγεγραµµέ-
νους καταρτιζόµενους στο 2ο, 3ο και 4ο εξάµηνα και στους απο-
φοιτήσαντες του 4ου εξαµήνου 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Χορηγούνται υποτροφίες σε καταρτιζόµενους των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους.

Ε) Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
∆ιεύθυνση Κατάρτισης
Τµήµα Σπουδαστικών θεµάτων
Εθνικής Αντιστάσεως 41 και Καχραµάνογλου, 14235 Ν. Ιωνία - Αθήνα
Τηλ: 210 2709081  
www.oeek.gr

Πληροφορίες: Αν. Παρδάλη 
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À¶√Àƒ°∂π√ ∞¡∞¶∆À•∏™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™

∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  Ε π ο π τ ε ί α ς  Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  Φ ο ρ έ ω ν
Τ µ ή µ α  Α’  ∆ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  κ α ι  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς  Ε π ο π τ ε ί α ς  Φ ο ρ έ ω ν
ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ 14-18, 11510 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 7758240  fax: 210 7715074
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂. ∫ÔÛÌ¿

∂ÔÙÂ˘fiÌÂÓÔÈ ÊÔÚÂ›˜:
1) ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚÂ˘Ó·˜º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ«¢∏ª√∫ƒπ∆√™»

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Υποψήφιοι, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι ΑΕΙ Σχο

λών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τµηµάτων, του 
εσωτερικού ή ισοτίµων του εξωτερικού, αναγνωρισµένων 
από το ∆ΟΑΤΑΠ

- Υποψήφιοι που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός
του ακαδηµαϊκού έτους κατά το οποίο λαµβάνει χώρα η επιλογή
και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) µαθήµατα

Μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψήφιους διδάκτορες που διεξά-
γουν την έρευνά τους στο Κέντρο

2) ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
46,7 ¯ÈÏ. ∞ıËÓÒÓ ™Ô˘Ó›Ô˘, ∆.£. 712, ∆∫ 19013 ∞Ó¿‚˘ÛÛÔ˜
∆ËÏ: 22910 76331  fax: 22910 76323
e-mail: dina@ath.hcmr.gr

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Επίδοση του υποτρόφου (για ανανέωση της υποτροφίας)

-  ∆ώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι 3 φορές 
(48 µήνες)

-  Η υποτροφία µπορεί να παραταθεί για άλλους 12 µήνες το ανώ-
τερο (στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, µε σκοπό την εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής)

Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους ΑΕΙ (Σχολές Θετικής
Κατεύθυνσης) σε θέµατα ανάπτυξης της επιστηµονικής έρευνας
και τεχνολογίας
Μεταπτυχιακές σπουδές µε σκοπό την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής

T¤ÚÌ· ¶·ÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È ¡Â·fiÏÂˆ˜
15 310 ∞Á. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ - ∞ÙÙÈÎ‹, °Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ 
∆ËÏ:210 6503000, 210 6503055 fax: 210 6510384
www.edu.demokritos.gr  e-mail: education@admin.demokritos.gr  info@admin.demokritos.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· π. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¿ - Î· ª. ºÏˆÚ¿ÙÔ˘
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3)  ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÚÂ˘ÓÒÓ (∂π∂)
§ÂˆÊfiÚÔ˜ µ·ÛÈÏ¤ˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, 11635 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7273526   fax: 210 7246618
http://www.eie.gr e-mail:eie@eie.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ∂π∂, Î· ∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

- Το ερευνητικό αντικείµενο του υποψηφίου να εντάσσεται 
στο γνωστικό πεδίο ενός από τα έξι (6) Ερευνητικά Ινστιτούτα 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Βιολογικών Ερευνών και 
Βιοτεχνολογίας, Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας, Οργανικής
και Φαρµακευτικής Χηµείας,   Ελληνικής και Ρωµαϊκής 
Αρχαιότητας, Βυζαντινών Ερευνών, Νεοελληνικών Ερευνών)

- Ο υποψήφιος πρέπει να έχει γίνει δεκτός σε Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση
διδακτορικού διπλώµατος από αναγνωρισµένο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού

-  Να επιλεγεί από το αντίστοιχο Ινστιτούτο του ΕΙΕ µετά από 
συµµετοχή σε σχετική προκήρυξη, ανάλογα µε τις οικονοµικές
δυνατότητες του φορέα

Τέσσερα (4) έτη

Μεταπτυχιακές σπουδές για υποψήφιους διδάκτορες που διεξά-
γουν το ερευνητικό τους έργο στο Κέντρο
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Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

- Πτυχιούχοι ΑΕΙ

Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους ΑΕΙ, στον τοµέα της 
Βιοϊατρικής, µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

4)  ÿ‰Ú˘Ì· ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚÂ˘Ó·˜
∆.£ 1385 - ∆.∫ 71110 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ÙË˜
∆ËÏ: 2810 391500 - 2  fax: 2810 391555 e-mail: central@admin.forth.gr

5)  ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶·ÛÙ¤Ú (Institut Pasteur Hellenique)
§ÂˆÊ. µ·ÛÈÏ›ÛÛË˜ ™ÔÊ›·˜ 127, 11521 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 6478800    fax: 210 6425038 http://www.pasteur.gr   e-mail: library@pasteur.gr

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

α) - Οι υποψήφιοι πρέπει να φοιτούν σε Ακαδηµαϊκό Τµήµα οικεί-
ου (ενός των 7 Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ)  Πανεπιστηµί
ου µε αντικείµενο συναφές προς εκείνο του Ινστιτούτου

-  Να υπάρχει σχετική συµφωνία µε τον ∆ιευθυντή του αντίστοι
χου Ινστιτούτου

β)- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτοί στο µεταπτυ
χιακό πρόγραµµα Ακαδηµαϊκού τµήµατος του οικείου(ενός των
7 Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ) Πανεπιστηµίου µε αντικεί
µενο συναφές προς εκείνο του Ινστιτούτου

-  Να υπάρχει σχετική συµφωνία µε τον ∆ιευθυντή του 
αντίστοιχου Ινστιτούτου

γ) - Επιλογή στο πρόγραµµα µετά από πανελλήνιες εξετάσεις

α)  Προπτυχιακές σπουδές (Υποτροφίες επιµόρφωσης) β)  Μετα-
πτυχιακές σπουδές  (Research Assistantships)  που οδηγούν σε
διδακτορικό τίτλο σπουδών γ) Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρό-
γραµµα Τουριστικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπου-
δών στο Ρέθυµνο

∆Ô π∆∂ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 7 ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· (∂π) ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤Ó· ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ 
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶¿ÙÚ· Î·È πˆ¿ÓÓÈÓ·. √È ÙÔÌÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· 7 ·˘Ù¿ πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Â›Ó·È: - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ - µÈÔ˚·ÙÚÈÎ¤˜ ŒÚÂ˘ÓÂ˜ -
ªÂÛÔÁÂÈ·Î¤˜ ™Ô˘‰¤˜- ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ¢ÔÌ‹ Î·È §¤˚˙ÂÚ - ªÔÚÈ·Î‹ µÈÔÏÔÁ›· Î·È 
µÈÔÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· - ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎ¿ ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿- ÃËÌÈÎ‹ ªË¯·ÓÈÎ‹ Î·È µÈÔ¯ËÌÈÎ‹ ªË¯·ÓÈÎ‹
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Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας για σπουδές στον τοµέα Βιοϊατρικών Επιστηµών (2 υποτρο-
φίες) 

6) «∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ºÏ¤ÌÈÁÎ»
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µÈÔ˚·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ

∞Ï. ºÏ¤ÌÈÁÎ 34, µ¿ÚË 16672, ∆.£. 74145, µ¿ÚÎÈ˙· 16602 ∆ËÏ: 210 9656310-11   fax: 210 9653934
http://www.fleming.gr
e-mail:fleming_info@fleming.gr   m.chatzianagnos@fleming.gr        
secretariat@fleming.gr

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

α) Βεβαίωση του αντίστοιχου τµήµατος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ ότι έχει τη
δυνατότητα του προπτυχιακού φοιτητή
β) Βεβαίωση του αντίστοιχου τµήµατος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ ότι έχει τη
δυνατότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή

Μέχρι πέντε (5) έτη

α) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
β) Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους ΑΕΙ

7)∂.∫.∂.∆.∞. 
∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

6Ô ¯ÏÌ. √‰Ô‡ Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ – £¤ÚÌË˜, ∆.£. 60361, 57001 £¤ÚÌË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 498100    fax: 2310 498180
http://www.certh.gr/scholarships.el.aspx
e-mail:certh@certh.gr

∂ÈÏ¤ÔÓ ÙÔ ∂∫∂∆∞ ¯ÔÚËÁÂ›: YÔÙÚÔÊ›Â˜ ÂÈÌfiÚÊˆÛË˜  Î·È ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜ (Ì¤¯ÚÈ 4 ¤ÙË)
- ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ (Ì¤¯ÚÈ 4 ¤ÙË)

∆ιάρκεια
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À¶√Àƒ°∂π√  ¶√§π∆π™ª√À
°ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡         
°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡   °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
∫ËÊÈÛ›·˜ 7, 11523 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 5496414
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. °. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË˜

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

α) -  Υποψήφιοι που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές
τους και στον αθλητισµό

β) - Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται µέσα σε πέντε (5) έτη από
την  απόκτηση του τίτλου σπουδών 

- Ηλικία έως 35 ετών 
- Ο υπότροφος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο ∆ηµόσιο ή σε εποπτευόµενα από την 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµου νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, µε οποιαδήποτε σχέση και µε την 
ειδικότητα που θα αποκτήσει, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 
(Η υποχρέωση  αυτή αίρεται, αν ο υπότροφος δεν προσληφθεί 
από  το ∆ηµόσιο εντός δύο (2) ετών από την λήξη της 
µετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης

Ένα (1) έτος

α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και
ΙΕΚ β)Μεταπτυχιακές σπουδές ή µεταδιδακτορική έρευνα στο εσω-
τερικό ή στο εξωτερικό σε πτυχιούχους των ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε
θέµατα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού σχεδια-
σµού.

Προϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

Ερευνητικό έργο βάσει του άρθρου 19 του Ν. 1514/85 (όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την παρ. 14,την παρ.18 άρθρ. 1 του Ν. 2919/2001,
ΦΕΚ Α 128/25.6.2001, το άρθρο 15, παρ. 5 του Ν.1735/1987
(Α195), το άρθρο 8 περ. 1 εδάφιο γ) του Π.∆. 289/1991, ΦΕΚ Α 102,
την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1848/1989 και των άρθρων 115 -
παρ. 5 και 6- και 19)

Υποτροφίες επιµόρφωσης και εξειδίκευσης στον ευρύτερο τοµέα
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

9)«∞£∏¡∞» - ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÈ˜
∆Â¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÙˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Î·È ÙË˜ °ÓÒÛË˜

°. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 13, 11524 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 6875309     fax: 210 6875496 ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. °. µÔÏÙ‹
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À¶√Àƒ°∂π√ ∂•ø∆∂ƒπ∫ø¡
µ4 ¢/ÓÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∞Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ
ÌÂ ¢ÈÂıÓÂ›˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÀÔı¤ÛÂÈ˜
∑·ÏÔÎÒÛÙ· 1, 10027 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ. / Fax: 210 3683130
http://www.mfa.gr  

ÀÔÙÚÔÊ›Â˜  ¡∞∆√

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

Γενικές προϋποθέσεις:
- Ελληνική υπηκοότητα
- Ηλικία έως 30 ετών (µεταπτυχιακές σπουδές)
- Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας σπουδών
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να έχουν τύχει ήδη υποτροφίας από 

το Πρόγραµµα Υποτροφιών ΝΑΤΟ ή από άλλο ίδρυµα και 
οργανισµό του εσωτερικού ή του εξωτερικού

- Οικονοµική κατάσταση  
Ειδικότερα:

α) Μεταπτυχιακές σπουδές:
- Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιµο τίτλο σπουδών του εξωτερικού µε

βαθµό, τουλάχιστον, “Λίαν καλώς”
β) Μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο ∆ιδακτορικού: 
- Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ µε βαθµό, τουλάχιστον, οκτώ (8) ή µε βαθµό

επτά (7)  και Master ή ισότιµο αυτού
- Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να αναφέρονται σε αντικείµενα συναφή 

µε το αντικείµενο της µετεκπαίδευσης

Ένα (1) έτος

Μεταπτυχιακές σπουδές (Master ή ∆ιδακτορικό) στο εξωτερικό σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα των χωρών-µελών του ΝΑΤΟ
(πλην της Ελλάδας). Οι επιστηµονικοί κλάδοι στους οποίους χορη-
γούνται οι υποτροφίες καθορίζονται από τη σχετική προκήρυξη
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∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
¢‹ÌÔ˜ ªÈ‰¤·˜ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 6, 21100 ¡·‡ÏÈÔ
∆ËÏ: 27520 27491  fax: 27520 25685   
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¶. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘      

Ι ∆ Ρ Υ Μ Α Τ Α

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε 
φοιτητές ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Φοιτητές των οποίων οι γονείς διαµένουν στην περιοχή του 
τέως   ∆ήµου Μιδέας. ∆ιαφορετικά, η επιλογή γίνεται από 
φοιτητές άλλων δήµων ή κοινοτήτων και όπως ορίζεται από την 
προκύρηξη του ιδρύµατος

- Άποροι φοιτητές

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· – ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÙË˜ ∞Á¿Ë˜
(ÙÔ˘ Ú. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ™ÈÛ·Ó›Ô˘ Î·È ™È·Ù›ÛÙË˜ ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘)
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ™ÈÛ·Ó›Ô˘ Î·È ™È·Ù›ÛÙË˜
50300 ™È¿ÙÈÛÙ· – ∫Ô˙¿ÓË˜  ∆ËÏ: 24650 21204, 21332    

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Θεολογικής, Ιατρικής,
Φιλοσοφικής, Νοµικής και Χηµικής Σχολής των Πανεπιστηµίων
της Ελλάδας

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου 
και Σιατίστης και από την περιοχή Πειραιώς και Κερατσινίου

- Ορφανοί και άποροι φοιτητές, κατά προτίµηση

Τοµείς σπουδών Χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση ερευνών και µελετών
που σχετίζονται µε τους σκοπούς του ιδρύµατος

Προϋποθέσεις

ÿ‰Ú˘Ì· ∞Á›· ™ÔÊ›·
¶·˚‰Ô¯ÒÚÈ (∞Á. ¶¿ÓÙÂ˜) ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘,  73008 Ã·ÓÈ¿ 
∆ËÏ: 28250 71101, 28250 71494, 28250 53416

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη Σύρο ή την Κάσο
- Πρωτεύσαντες φοιτητές
- Τέκνα εν ενεργεία ή συνταξιούχων ναυτικών

«∏ ∞‰ÂÏÊfiÙË˜ ∫·Û›ˆÓ» – ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·
™Ù·‰›Ô˘ 51 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3242952
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Τοµείς σπουδών Υποτροφίες (2) σε µαθητές Λυκείου

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του Γυµνασίου Κάµπου Αβίας Μεσηνίας

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

ÿ‰Ú˘Ì· «∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎÂÈ· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·»
∞Ï·ÁÔÓ›·˜ 3, 24100 ∫·Ï·Ì¿Ù·
∆ËÏ: 27210 85900    fax: 27210 63396 ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ º·‚·Ù¿˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ      

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι απόφοιτοι του ∆ηµοτικού Σχολείου Κλεισούρας 
- Άποροι υποψήφιοι

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

 ÿ‰Ú˘Ì· «∞Û·Û›·˜ ¢‹ÌËÙÛ·»
∞’ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, ∆∫ 52100 ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú· ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜
∆ËÏ: 24670 94206

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε φοιτη-
τές των ΑΕΙ 

Προϋποθέσεις - Άποροι και άριστοι υποψήφιοι
- Καταγωγή είτε και των δύο γονέων, είτε του ενός εξ’ αυτών

από τη Σκιάθο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους 

ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È 
ÙË˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ¤·˜
¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘   ∆ËÏ: 24270 22240,    22240 23713 e-mail:dimos@n-skiathos.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
σε φοιτητές

- Μουσικολογικών Τµηµάτων
- Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδο

νίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

«∞‰·ÌÔÔ‡ÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ»
∆∫ 35016 À¿ÙË ºıÈÒÙÈ‰·˜
∆ËÏ: 22310 98261,  22310 98478     fax: 22310 38122  
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Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΤΕΙ 
(15 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι σπουδαστές των Τεχνικών Σχολών της Καρδίτσας
- Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα». Αν δεν υπάρχουν αριστούχοι, 

ο αριθµός συµπληρώνεται από σπουδαστές µε βαθµό 
«Λίαν καλώς»

- Καταγωγή από το Νοµό Καρδίτσας
- ∆ιάκριση για το ήθος και την έφεσή τους για µάθηση

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∞Ï·Ì¿ÓË °ÂˆÚÁ›Ô˘
¡. Ã·Ú›ÙÔ˘ 33, 43100 ∫·Ú‰›ÙÛ·
∆ËÏ: 22410 27711

ÿ‰Ú˘Ì·  ∞ÚÓ·Ô‡ÙË ªÈ¯·‹Ï 
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 11, 10564 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210 3242611
http://www.arnaoutisfoundation.com    e-mail:Michael@Arnaoutis.u-net.com
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÌ¿ÙË˜

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Βορείου Αµερικής) στους τοµείς της Ηλεκτρονικής,
της Πληροφορικής ή συναφούς αντικειµένου

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι ελληνικών ιδρυµάτων στους αντίστοιχους τοµείς
- Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν καλώς» 

(σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αριστούχοι)
- Άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας που θέλουν να σπουδάσουν
- Ηλικία έως 35 ετών
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη

∞ÚÙ¤ÌÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· 
∂ÚÌÔ‡ÔÏË, 84100 ™‡ÚÔ˜
∆ËÏ: 22810 79382    fax: 22810 79382

Τοµείς σπουδών
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε φοι-
τητές των ΑΕΙ (κατά προτίµηση της Ιατρικής Σχολής)

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Η επίδοση και το ήθος των υποψηφίων 
- Καταγωγή από τη νήσο Σύρο
- Σπουδές χρήσιµες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού

∆ιάρκεια
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∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· «∞ÙÙÈÎ‹ ¶·Ú¿‰ÔÛË» 
µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 6009810  fax: 210 6016987 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ÕÓÓ· ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ηνωµένες Πολιτείες)

Προϋποθέσεις - Έλληνες πολίτες
- Ηλικία έως 30 ετών

∆ιάρκεια Ενα (1) έτος

∞ÊÂÓÙ¿ÎÂÈÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·
¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ 30, 34100 Ã·ÏÎ›‰·  ∆ËÏ: 22210 82463
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™Ù·Ì·ÙÂÏ¿ÎÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Περιφέρεια Χαλκίδας ή το Νοµό Ευβοίας 
- Αριστούχοι απόφοιτοι λυκείου µε διαγωγή κοσµιωτάτη
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία 

από άλλη πηγή

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Θεωρητική και Θετική
κατεύθυνση) σε πτυχιούχους των ΑΕΙ της Ελλάδας 

Προϋποθέσεις - Ελληνική υπηκοότητα
- Καταγωγή, κατά σειρά από τα Λαγκάδια Γορτυνίας, 

από την επαρχία Γορτυνίας από το Νοµό  Αρκαδίας,
από την  Πελοπόννησο και τη λοιπή Ελλάδα

- Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ µε γενικό βαθµό «Λίαν Καλώς»
- Επάρκεια της γλώσσας της χώρας στην οποία ο υποψήφιος

επιθυµεί να σπουδάσει

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∆Ú‡ÊˆÓ 
◊‚Ë˜ 6,  17562 ¶. º¿ÏËÚÔ,   ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210 9847576   fax: 210 9847576
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ÿ‰Ú˘Ì· ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 10678 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3838577    fax: 210 3838577

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε φοι-
τητές όλων των κλάδων σπουδών όπως διαφοποιούνται σε κάθε
προκήρυξη, που δηµοσιεύεται περίπου την Άνοιξη

Προϋποθέσεις - Καταγωγή των ενδιαφεροµένων ή των γονέων ή των 
παπούδων τους από τα χωριά του Πηλίου 

ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µ·ÏÙÂÛÈÓ›ÎÔ˘ 
¡ÔÌfi˜ ∞ÚÎ·‰›·˜  ∆ËÏ: 27950 82554

Τοµείς σπουδών Σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Ο ένας τουλάχιστον γονέας του υποψήφιου να έχει γεννηθεί 
στο Βαλτεσινίκο

µ·Ú‚¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·
πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2 Î·È ∞Î·‰ËÌ›·˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) - ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3632233

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Ακαδηµιών του Εµπορι-
κού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 

Προϋποθέσεις - Πρωτοετείς φοιτητές
- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από τα Ψαρά (4 υποψήφιοι)

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

ÿ‰Ú˘Ì· «∞‰ÂÏÊÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË,
 °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∫ˆÓ/ÓÔ˘ µ·Ú‚¤ÚË»
¢‹ÌÔ˜ ¡Â¿ÔÏË˜ ∫Ô˙¿ÓË˜,  50200  ¡Â¿ÔÏË ∫Ô˙¿ÓË˜
∆ËÏ: 24680 22482    fax: 24680 22404  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¶·Ó·Á. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ (2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Καταγωγή και µόνιµη διαµονή στη Σιάτιστα (1 υπότροφος) και      
Νεάπολη Κοζάνης (1 υπότροφος)

- Σε περίπτωση που υπάρχει πλεόνασµα στα έσοδα του Ιδρύµατος,
θα χορηγείται υποτροφία και σε τρίτο φοιτητή (την πρώτη 4ετία σε
δύο φοιτητές από τη Νεάπολη Κοζάνης και έναν φοιτητή από τη
Σιατιστα και εναλλαξ)

∆ιάρκεια Τέσσερα (4) έτη
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µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓÂÈÔÓ  ÿ‰Ú˘Ì·
∏ÚÒ‰Ô˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ 12∞ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 15124 ª·ÚÔ‡ÛÈ
∆ËÏ: 210 8093828, 210 8093386

Τοµείς σπουδών α)Προπτυχιακές στο εσωτερικό στους παρακάτω τοµείς σπουδών:
Γεωπονία, Ιατρική, Αρχαιολογία, Φιλολογία
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στους παρακάτω τοµείς
σπουδών: Ιατρική (Βιολογία Καρκίνου), Ιατρική (Οπτική / Όραση),
Ναυτιλιακές Σπουδές, Πολιτικών Μηχανικών (Σχεδιασµός και
Κατασκευή Υπογείων Έργων)
γ) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους παρακάτω τοµείς
σπουδών: Φιλοσοφία, Αρχιτεκτονική (Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός)

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια
- Ηλικία 30 - 35 ετών (υποτροφία της Ιατρικής)
- Οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί στην Κρήτη ή να 

έχουν γεννηθεί από γονείς, εκ των οποίων ο ένας να είναι
κρητικής καταγωγής, ή  ένας παππούς τους ή γιαγιά να έχει
γεννηθεί στην Κρήτη- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν
υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ µ·Û›Ï· ™‡ÚÔ˘
√ÚÌ‡ÏÈ·  Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹˜  ∆ËÏ: 23710 41900  fax: 23710 21041
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ : Î· ¶. µ¤ÎË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές 

α) Πρωτοετείς φοιτητές:
- Απόφοιτοι Λυκείου Ορµυλίας
- Βαθµός απολυτηρίου 

«Άριστα: 18,1»
- Να έχουν γεννηθεί, κατά 

προτίµηση, στην Ορµύλια 
από γονείς Ορµυλιώτες

β) Παλαιότεροι φοιτητές:
- Αναλυτική βαθµολογία 

στην οποία να φαίνεται ότι 
ο φοιτητής έχει περάσει 
όλα  τα µαθήµατα του  
προηγούµενου έτους 
των  σπουδών του µε 
βαθµό,  τουλάχιστον, 
«Λίαν καλώς»

- Απόφοιτοι του Λυκείου 
Ορµυλίας

- Βαθµός απολυτηρίου 
«Άριστα: 18,1»

- Να έχουν γεννηθεί, κατά 
προτίµηση, στην Ορµύλια 
από γονείς Ορµυλιώτες

- Πτυχίο σχολής ελληνικού ΑΕΙ 
µε βαθµό, τουλάχιστον, 
«Λίαν Καλώς»

- Βεβαίωση της σχολής 
Πανεπι στηµίου της Ελλάδας 
ή του εξωτερικού για το 
είδος, το αντικείµενο και 
την επίδοσή του στην 
µεταπτυχιακή
έρευνα-εργασία-σπουδή

Προϋποθέσεις
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∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ «∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜»
¶Ï·ÙÂ›· ŒÏÂÓ·˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ã·Ï¤·, 73133  Ã·ÓÈ¿    
∆ËÏ: 28210 56008, 28210 51555  fax: 28210 56009  
http://www.venizelos-foundation.gr e-mail: venizelos@cha.forthnet.gr

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες για την εκπόνηση µελετών σε ελληνικά Πανεπιστήµια,
για θέµατα που σχετίζονται µε τη ζωή, το έργο και την εποχή του
Ελευθερίου Βενιζέλου

Προϋποθέσεις

ÿ‰Ú˘Ì· µÔÁÈ·Ù˙‹ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ∫ÈÏÎ›˜   ∆ËÏ: 23410 22248
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞ÏÙ›ÎË˜   
e-mail:mitropoli@kil.forthnet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ  και
µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Κιλκίς
- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από Ανατολική Ρωµυλία
- Η υψηλή επίδοση, το ήθος και η επιµέλεια των υποτρόφων

ÿ‰Ú˘Ì· π·ÎÒ‚Ô˘ °. µÔ‡ÙÔ˘
∫·Ù·ÛÙ¿ÚÈ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ ∑·Î‡ÓıÔ˘,  29100 ∑¿Î˘ÓıÔ˜
∆ËÏ: 26950 84073, 26950 83066

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές 
των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του Λυκείου Κατασταρίου ή διαφορετικά ενός από τα 
λύκεια του Νοµού Ζακύνθου (µόνο για την Ιατρική Σχολή)

- Βαθµός επιτυχίας κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ
- Οικονοµική αδυναµία
- Τέκνα πολύτεκνης οικογένειας

∆ιάρκεια Μέχρι το πέρας των σπουδών, καθώς και για ένα επιπλέον έτος για
τη λήψη του πτυχίου, εφόσον περνούν κάθε έτος τα µαθήµατα που
αντιστοιχούν σε αυτό

µÂ˚ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·
¢.™ – ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές  

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από Επιβάτες Ανατολικής Θράκης
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ÿ‰Ú˘Ì· « µÔ˘‰Ô‡ÚË §›ÏÈ·Ó » 
¡›ÎË˜ 16, 10557 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3224127  fax : 210 3224132

Τοµείς σπουδών Mεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για από-
κτηση διδακτορικού διπλώµατος στους παρακάτω τοµείς:
Ανθρωπιστικές σπουδές
Σπουδές Κοινωνικών Φαινοµένων
Μαθηµατικά & Φυσικές Επιστήµες, Βιολογικές Επιστήµες
Τεχνολογικές Επιστήµες

Προϋποθέσεις - Ελληνική καταγωγή
- Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977  και µετά
- Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ µε βαθµό, τουλάχιστον,  8,5 
- Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας που 

επιθυµούν  να σπουδάσουν
- Υποχρεωτική παρουσία των υποψηφίων σε συνέντευξη εφόσον

κληθούν

∆ιάρκεια Τρία (3) έτη

ÿ‰Ú˘Ì· °·˙‹  ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘
Œ‰Ú·: ™. ∆ÛÈÙÛ¿Ú· 3, 36000 ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ  ∆ËÏ: 22370 24766    fax: 22370 24766
°Ú·ÊÂ›· ∞ıËÓÒÓ: ™fiÏˆÓÔ˜ 19  ∆ËÏ: 210 3614331,  210 3617219   fax: 210 3604143

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι πρέπει:
- να κατάγονται ή να κατοικούν ήδη επί πέντε (5), τουλάχιστον,

έτη στην Ευρυτανία 
- vα έχουν και να διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας

επίδοση, τουλάχιστον, «Λίαν καλώς»
- να είναι οικονοµικά αδύναµοι

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫. °·ÏÏ‹ 
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 47, 35010 ¢ÔÌÔÎfi˜  ºıÈÒÙÈ‰·˜
∆ËÏ: 22320 22112   ∆ËÏ/fax: 22320 22242 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι 
- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από το ∆ήµο ∆οµοκού (5 υπότροφοι), ή από τις

κοινότητες της Επαρχίας ∆οµοκού (7 υπότροφοι) 
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ÿ‰Ú˘Ì· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∫·ÏÏÈfiË˜ °¿ÚÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ∆ÛÔÙ˘Ï›Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË˜
∆ËÏ: 24680 31626

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
(2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι λυκείου του ∆ήµου Τσοτυλίου
- Καταγωγή και µόνιµη διαµονή στο ∆ήµο Τσοτυλίου
- Το ήθος του υποψηφίου

∆ιάρκεια

°ÂÚÔ˘Ï¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·
ŸıˆÓÔ˜ – ∞Ì·Ï›·˜ 93, 23100 ™¿ÚÙË   ∆ËÏ: 27310 26595  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¢ÒÚ· °ÂÚÔ˘Ï¿ÎÔ˘ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™.)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής (3 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Η µόνιµη κατοικία να είναι στο Νοµό Λακωνίας
- Ο υπόψηφιος πρέπει να έχει φοιτήσει όλες τις τάξεις του

λυκείου σε λύκειο του Νοµού Λακωνίας
- Βαθµός εισαγωγής στη Σχολή
- Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή 

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜  ÿ‰Ú˘Ì· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™ÔÊÔÎÏ‹
( ÛÂ ÌÓ‹ÌË ∂Ï¤ÓË˜ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘)
∂ıÓÈÎ‹˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ 28, 20100 ∫fiÚÈÓıÔ˜ ∆ËÏ: 27410 24554

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές µουσικής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Νέοι, ιδιαίτερα της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Κορίνθου  

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ªÂÏÔÌ¤ÓË˜ °ÂˆÚÁÈÏ‹
Œ‰Ú· π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: ∫ˆÓ/ÓÔ˘  ∞Ì¿ÓÙÔ˘ 24, 82100  Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 44045  fax: 22710 44046  
¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô: Î· ª·Ú›· π. ºÚ¿ÁÎÔ˘
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 186, 18536 ¶ÂÈÚ·È¿˜   ∆ËÏ: 210 4510654  fax: 210 4510540

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό σε οποιονδήποτε τοµέα (εκτός από τις σπουδές για την
άσκηση του επαγγέλµατος του ναυτικού)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του Λυκείου ή των ΤΕΕ Καρδαµύλων, µε βαθµό
«Άριστα» ή, τουλάχιστον, «Λίαν καλώς».Να έχουν φοιτήσει,
τουλάχιστον, 6 έτη σε σχολεία των Καρδαµύλων

- Παιδιά των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, που έχουν
υπηρετήσει, τουλάχιστον, επί 10 έτη σε εκπαιδευτήρια
των Καρδαµύλων και εφόσον τα παιδιά αυτά πληρούν
την παραπάνω προϋπόθεση

- Κατ’ εξαίρεση, προηγούνται οι απόφοιτοι του Λυκείου ή του 
ΤΕΕ   Καρδαµύλων ή έστω όσοι έχουν φοιτήσει, 
τουλάχιστον,  εννέα (9) έτη σε σχολεία των Καρδαµύλων 
και εφόσον είναι:
α) ορφανοί από ένα γονέα
β) παιδιά πολύτεκνης οικογένειας

- ∆ε χορηγείται ταυτόχρονα υποτροφία σε δεύτερο παιδί από την
ίδια οικογένεια, εκτός αν αυτό διαµένει και φοιτά σε σχολή, που
βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από το παιδί που είναι υπότροφος

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών
(Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές: 
όχι περισσότερο από οκτώ (8) έτη)

∫¤ÓÙÚÔ µÔ‹ıÂÈ·˜ ¡¤ˆÓ -  ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÕÓÓË˜ °È·ÓÓ·Î¿ÎË 
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ∫ÈÛÛ¿ÌÔ˘ Î·È ™ÂÏ›ÓÔ˘,  73400 ∫›ÛÛ·ÌÔ˜ - ¡ÔÌfi˜ Ã·Ó›ˆÓ
∆ËÏ: 28220 83037, 28220 22128, 28220 83037
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. µ·Î¿ÎË˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Ορφανοί και άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Βάθης Κισσάµου, 

Κεφαλίου και Περισολίων του ∆ήµου Ινναχωρίου του Νοµού Χανίων

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· «πˆÛ‹Ê Î·È ∂Ûı‹Ú °Î·Ó‹»
™Ô‡ÙÛÔ˘ 26, 45444 πˆ¿ÓÓÈÓ·
∆ËÏ: 26510 36517

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές  του Τµήµατος Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Ανθρωπιστικές Σπουδές)
του Τµήµατος της Ιατρικής, καθώς και των Θετικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
- Αριστούχοι πτυχιούχοι 
- Καταγωγή από το Νοµό Ιωαννίνων

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης έως δύο (2) έτη συνολικά

ÿ‰Ú˘Ì· ∫·Ï˘„Ô‡˜ Î·È °ÚËÁÔÚ›Ô˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë
¢. ™. - ∫‡ÌË˜ 30-32, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 422965

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής
(Τοµέας Βυζαντινολογίας)

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· µ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
¶¿ÓÔ˘ ∞Ú·‚·ÓÙÈÓÔ‡ 6 , 10674  ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7252895-6   fax: 210 7235467  http://www.goulandris.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÎˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και για κλάδους που έχουν
άµεση ή έµµεση σχέση µε την τέχνη, την ελληνική και την παγκό-
σµια, σε όλες ανεξαρτήτως τις εκφάνσεις της

Προϋποθέσεις - Ελληνική υπηκοότητα
- Ηλικία έως και 30 ετών
- Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδας ή ισότιµων του

εξωτερικού, σε τοµείς που καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαραίτητες γνώσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών που 
προκηρύσσονται κάθε φορά (περίπου στα µέσα ∆εκεµβρίου)

- Γενική ικανοποιητική βαθµολογία
- Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου θα φοιτήσουν

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος, µε τη δυνατότητα µιας µόνο ανανέωσης
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ÿ‰Ú˘Ì· π·ÙÚÔ‡ ∫. ¢·ÓÈËÏ›‰Ë
¢‹ÌÔ˜ µÂÚÙ›ÛÎÔ˘
∆ËÏ: 23940 91040

Τοµείς σπουδών - Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των 
ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό 

Προϋποθέσεις - Καταγωγή του ενός τουλάχιστον γονέα του υποψήφιου
από την πρώην Κοινότητα Όσσας του Νοµού  Θεσσαλονίκης

- Αριστούχοι υποψήφιοι

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου ΜΑ/ΜSc στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό  στους τοµείς: 
- ∆ιατροφή - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων

Προϋποθέσεις - Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
- Έλληνες πτυχιούχοι ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιµου

πτυχίου/ διπλώµατος Πανεπιστηµίου του εξωτερικού, σε 
επιστηµονικό πεδίο σχετικό µε τις µεταπτυχιακές
σπουδές

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον: 
α) Ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ: επτά 7.00
β) Αγγλικά Πανεπιστήµια: First Class Honors
γ) Γαλλικά Πανεπιστήµια:  Bien  15/20 
δ) για τα υπόλοιπα Πανεπιστήµια, ισοδύναµη βαθµολογία µε τις 

παραπάνω 
- ∆ίπλωµα ξένης γλώσσας
- Ηλικία έως 32 ετών
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη 

πηγή

ÿ‰Ú˘Ì· ¢·ÛÎ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
∑ËÚ›‰Ë 10, 15123 ª·ÚÔ‡ÛÈ
∆ËÏ: 211 3494483  fax: 2113494128   http://www.iad.gr   e-mail:info@iad.gr

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος

ÿ‰Ú˘Ì· ∫·ÏÏÈÓ›ÎË˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓÔ‡ - ∞ÓÙˆÓ·Î¿ÎË 
∏Ï›· ∑ÂÚ‚Ô‡ 12, 28100 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜
( ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ «∫ÔÚÁÈ·Ï¤ÓÂÈÔÓ ÕıÏÔÓ» 
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 21, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210 3611625)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Οικονοµικά αδύναµοι, ηθικοί και πολύ καλής επίδοσης  φοιτητές
- Καταγωγή από τα Μακαρυώτικα Πυλάρου Κεφαλληνίας 

ή από την Κεφαλλονιά γενικότερα
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ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘ «∞Ó‰Ú¤·˜ ¢È·ÎÔÌÈ¯¿ÏË˜»
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, 85100 ƒfi‰Ô˜ (∆.£ 4129)
∆ËÏ: 22410 85103, 22410 85701 (Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ¶·˘Ï¿ÙÔ˜)
∆ËÏ: 22410 85512  (Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢È·ÎÔÌÈ¯¿ÏË˜)

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ 
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε 

φοιτητές ΑΕΙ
Προϋποθέσεις - Καταγωγή, τουλάχιστον, του ενός γονέα από τη ∆ωδεκάνησο 

- Οικονοµική αδυναµία
- Επίσης λαµβάνονται υπόψη τυχόν σπουδάζοντα αδέλφια καθώς

και ο αριθµός των µελών της οικογένειας

¢ˆ‰ÂÎ·ÓËÛÈ·Îfi ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
¢‹ÌÔ˜ ƒfi‰Ô˘, 85100 ƒfi‰Ô˜ 
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ 
°Ú·ÊÂ›Ô §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘     ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ™¿ÚÏË £¤ÌÈ˜ - ∆ËÏ: 22410 44360 
Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ §ÔÁÔı¤ÙË˜ (¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜)  - ∆ËÏ: 22410 74555

Τοµείς σπουδών
α) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ (10 υποτροφίες)
β) Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιουχους  ΑΕΙ και ΤΕΙ 

(2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - ∆ηµότες ∆ήµου ή Κοινότητας του Νοµού ∆ωδεκανήσου
- Πρωτοετείς φοιτητές
- Τίτλος σπουδών, τουλάχιστον, «Λίαν καλώς»
- Οι υπότροφοι πρέπει να φοιτούν σε ίδρυµα που είναι εκτός της

µόνιµης κατοικίας τους
- Οικονοµική αδυναµία
- Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα που έχουν ανάπηρους 

γονείς καθώς και τέκνα οικογενειών που ζουν σε µικρά άγονα
νησιά ή σε ορεινά χωριά

- Υπότροφοι των οποίων το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών
τους εξυπηρετεί τις ανάγκες της ∆ωδεκανήσου (µεταπτυχιακές 
σπουδές)

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ¢Ú›ÙÛ·
∞ÊÚÔ‰›ÙË˜ 4, 84100 ™‡ÚÔ˜  ∆ËÏ: 22810 79644  fax: 22810 78648
e-mail:d.ermoupoleos@kep.gov.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¶. §ÈÁÓfi˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Οι υπότροφοι πρέπει να κατάγονται από τη Σύρο και να είναι

µόνιµοι κάτοικοι Σύρου
- Απόφοιτοι των λυκείων Σύρου
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∂˘·Á¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ ƒfi‰Ô˘
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ƒfi‰Ô˘
∆ËÏ: 22410 73480, 22410 44555 e-mail: imrodou@imr.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των Θεολογι-
κών, καθώς και των Ιερατικών Σχολών  
β) Προπτυχιακές σπουδές στις Θεολογικές Σχολές της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης 
γ) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ
δ) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και
ΤΕΙ, κατά προτίµηση, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής και
Ιερατικών Σχολών
ε) Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις α) - Υποψήφιοι µε καταγωγή από την περιοχή της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ρόδου και που προτίθενται να προσέλθουν 
στον Ιερό κλήρο και να εργαστούν στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου

- Κατά προτίµηση, τα παιδιά των κληρικών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ρόδου και τα ορφανά των ορφανοτροφείων 
αρρένων της περιοχής της Ιεράς  Μητροπόλεως Ρόδου

- Το ήθος, η αγωγή, η ευσέβεια και η εκπαιδευτική 
ικανότητα των υποψηφίων

- Η οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
β) - Κληρικοί που υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ή 

που προτίθενται να υπηρετήσουν σ’ αυτή
- Κληρικοί που προέρχονται από το  Οικουµενικό Πατριαρχείο,

µετά από πρόταση του Πατριαρχείου
- Το ήθος, η αγωγή, η ευσέβεια και η εκπαιδευτική ικανότητα

των υποψηφίων
- Η οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων

γ) - Καταγωγή από τη Ρόδο
- Το ήθος, η αγωγή, η ευσέβεια και η εκπαιδευτική ικανότητα

των υποψηφίων
- Η οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων

δ) - Ελληνική καταγωγή, ανεξαρτήτου υπηκοότητας
- Υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα, που 

προτίθενται να φοιτήσουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας και 
που προέρχονται από τις παρακάτω περιοχές του 
Οικουµενικού θρόνου:

1) Πατριαρχική Επιτροπή Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
2) Ιερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος
3) Ιερά Μητρόπολις ∆έρκων
4) Ιερά Μητρόπολις Πριγκηπονήσων και
5) Ιερά Μητρόπολς Ίµβρου και Τενέδου
ε)- Κατά προτίµηση, απόφοιτοι των θεολογικών Σχολών της χώρας
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ÿ‰Ú˘Ì· ∞fiÚˆÓ ∞ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ  ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ §¤Û‚Ô˘
«ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘»  
∫·Ú·ÓÙÒÓË 2 ª˘ÙÈÏ‹ÓË 
ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎ¿ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ª˘ÙÈÏ‹ÓË˜  ∆ËÏ: 22510 28874  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™·Ì·Ú¿˜

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές  σε ΑEI και ΤΕΙ στην Ελλάδα, κατά προτί-
µηση σε Οικονοµικές και Θετικές Επιστήµες ή στο εξωτερικό , 
σε κλάδους των επιστηµών αυτών που δεν διδάσκονται στα 
Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία της Ελλάδας
β)Μεταπτυχιακές σπουδές σε άριστους πτυχιούχους των παραπάνω
σχολών για συµπλήρωση των σπουδών τους ή ειδίκευση σε κλάδο
της επιστήµης τους στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Αριστούχοι φοιτητές 
- Καταγωγή από τη νήσο Λέσβο

(σε περίπτωση ισοβαθµίας προτιµώνται οι καταγόµενοι 
κατά σειρά, από το Πλωµάρι, τα Πάµφιλα και τη Μυτιλήνη)

∂ÚÁ·˙¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∂˘Ù˘¯›·˜ ∂ÚÁ·˙¿ÎË
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹ÙË˜     ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 14, 71202 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  
∆ËÏ: 2810 278400-1  2810 278636  fax: 2810 342187  e-mail:tod@otenet.gr   
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™‡ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

- Οικονοµική αδυναµία
- Αριστούχοι, απόφοιτοι λυκείου
- Καταγωγή από την επαρχία Πεδιάδος του Νοµού Ηρακλείου, από 

την  πόλη του Ηρακλείου και από την επαρχία του Νοµού Λασιθίου

ÿ‰Ú˘Ì· ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘
§ÂˆÊ.™˘ÁÁÚÔ‡ 387, 17564  ∞ı‹Ó· – ∆.£. 79103  ∆ËÏ: 210 9469600    fax: 210 9417372
www..eugenfound.edu.gr  e-mail: admin@eugenfound.edu.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¶. ¶·Ô‡˜

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, στο Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας καθώς και στο Πανεπιστήµιο Πατρών για 
ερευνητικές δραστηριότητες
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ÿ‰Ú˘Ì· "ª·Ú›Î· ∏ÏÈ¿‰Ë"
™ÈÛÛ›ÓË 14-16, 11528 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7232392

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε άτοµα που ασχολούνται
µε τη «Μητέρα και το παιδί»

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι ΑΕΙ: Παιδίατροι, Παιδοχειρουργοί,Παιδοψυχολόγοι,
Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι, Λογοθεραπευτές, Μαίες,
Φυσικοθεραπευτές για παιδιά µε ειδικές ανάγκες καθώς
και άλλες συναφείς ειδικότητες

- Ηλικία έως 35 ετών
- Οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου
- Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία

πρόκειται να µετεκπαιδευτεί
- Οικονοµική αδυναµία
- Μετά το τέλος της υποτροφίας, οι υπότροφοι οφείλουν να

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε µη κερδοσκοπικά
ιδρύµατα ή σωµατεία 

- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να έχουν λάβει υποτροφία
µετεκπαίδευσης στο παρελθόν

- Συστατικές επιστολές από έγκριτα πρόσωπα

∆ιάρκεια Μέχρι δύο (2) έτη

∑ˆÁÈÔÔ‡ÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·
¢‹ÌÔ˜ µ¤ÚÔÈ·˜  ∆ËÏ: 23310 59529 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂Ï¤ÓË ∆Û›ÏË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 

Προϋποθέσεις -Οικονοµική αδυναµία
-Αριστούχοι, απόφοιτοι λυκείου
-Υποψήφιοι που κατάγονται από την περιοχή του ∆ήµου Βέροιας

και κατοικούν σ’ αυτή
- Υποψήφιοι που διακρίνονται για το ήθος τους
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ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÚ›ÓıÔ˘  ∫ÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ 32,  20100 ∫fiÚÈÓıÔ˜
∆ËÏ: 27410 22132  fax: 27410 71700
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ª·Ú›· ∞ÁÁÂÏ·‰¿ÎË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό 

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Άριστοι στην επίδοση και το ήθος 
- Απόφοιτοι των λυκείων της Κορίνθου
- ∆ηµότες και µόνιµοι κάτοικοι Κορίνθου (οι ίδιοι και τουλάχιστον 

ο ένας γονέας τους)
- Οικονοµική αδυναµία

IÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
πˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 4, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7272263   fax: 210 7272262

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό σε πτυχιούχους Θεολογικών Σχολών ή γενικότερα πτυ-
χιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ στον τοµέα της Θεολογίας ή για ειδίκευση σε
διάφορους άλλους επιστηµονικούς τοµείς
Καθ’ υπέρβαση υποτροφίες σε Έλληνες (κληρικούς ή λαϊκούς) για
την προαγωγή του έργου της Εκκλησίας και των σχέσεων αυτής µε
τις Ορθόδοξες Εκκλησίες

Προϋποθέσεις - Έλληνες Ορθόδοξοι (και γυναίκες σε κάποιο ποσοστό), κατά
προτίµηση, κληρικοί ή υποψήφιοι κληρικοί πτυχιούχοι Ελληνικών
Θεολογικών Σχολών ή πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Αναλυτικότερες προϋποθέσεις αναφέρονται στις σχετικές
προκηρύξεις

πˆ·ÎÂ›ÌÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ •¿ÓıË˜ 
67100 •¿ÓıË  ∆ËÏ: 25410 70488, 25410 28305 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές  σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των Θεολογι-
κών Σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης  

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης
- Καταγωγή από την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως  Ξάνθης

και Περιθωρίου
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ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
∫·ÏÏ¤ÚÁË˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (ƒ¤ı˘ÌÓÔ) 
™ÔÊ. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 18, 74100 ƒ¤ı˘ÌÓÔ  ∆ËÏ: 28310 23974  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂Ï¤ÓË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους των ΑΕΙ, µελετητές, ερευ-
νητές, κοινωνιολόγους και ιστορικούς, για επιστηµονικές, κοινωνι-
κοϊστορικές έρευνες και µελέτες 

Προϋποθέσεις - Έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές

ÿ‰Ú˘Ì· ∫·ÏÏÈÛı¤ÓË ∏Ú·ÎÏ‹ 
µ·Û.  ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 3,  52100 ∫·ÛÙÔÚÈ¿
∆ËÏ: 24670 27222  e-mail:Idkalistthenis@acn .gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων του Νοµού Καστοριάς
- Ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα
- Κοινωνική, οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των υποψη

φίων
- Επίδοση των υποψηφίων κατά την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ 

(πρωτοετείς φοιτητές)
- Μέσος όρος βαθµολογίας (φοιτητές άλλων ετών)

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

∫·Ì¤ÚÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·
∞Á·ıÔÂÚÁ¿ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ -  ¶. πˆ·ÎÂ›Ì °-10, 45221 πˆ¿ÓÓÈÓ·  
∆ËÏ: 26510 26279  fax: 26510 26252  e-mail:Klirodot@hol.gr

Τοµείς σπουδών Mεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Φοιτητές µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα
- Καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων, διαφορετικά από την

περιφέρεια του Νοµού Ιωαννίνων ή από την ευρύτερη περιοχή της
Ηπείρου. Εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι από τις παραπάνω
περιοχές, τότε η επιλογή των υποτρόφων γίνεται ανεξάρτητα από
τον τόπο καταγωγής τους
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∂ÏÏËÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜
§ÂˆÊ. µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 133, 11521 ∞ı‹Ó·  
∆ËÏ: 210 6401477, 210 6450118, 210 6460522  fax: 210 6401478  
http://www.elikar.gr  e-mail:elikar@aias.gr

Τοµείς σπουδών α) Μετεκπαίδευση στο εσωτερικό στους τοµείς:
- Η Παχυσαρκία και οι επιπλοκές της
- Η Καρδιοχειρουργική στους υπερήλικες
- Η πρόληψη εµφράγµατος και εγκεφαλικών επεισοδίων – 

ανοσολογία της αθηρωµατικής πλάκας
- Μηχανισµοί γενέσεως αρρυθµιών
β)  Έρευνα στο εξωτερικό σχετική µε την Γενετική, την Προδιάθε

ση για καρδιοπάθεια και την Αθηρωµατική πλάκα (υποτροφίες 
«σε µνήµη Βάσου Χατζηϊωάννου» ) 

Τοµείς σπουδών

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

- Νέοι, επιστήµονες που επιθυµούν να ασχοληθούν µε καρδιαγγει
ακά νοσήµατα

- ∆ύο συστατικές επιστολές
-Πλήρως ενηµερωµένες ερευνητικές προτάσεις

ÿ‰Ú˘Ì· «∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ª·Ú›·˜ ∫·Ú·Ó›Î·»
¢ËÌ·Ú¯Â›Ô §¿ÚÈÛ·˜  ÿˆÓÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 1, 41222 §¿ÚÈÛ·
∆ËÏ: 2410 538970   fax: 2410 538972   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË ¶·ÏÈÔ‡Ú· (¢ÈÎËÁfiÚÔ˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των Λυκείων της Λάρισας
- Αριστούχοι άρρενες υποψήφιοι
- Υποψήφιοι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην πόλη της Λάρισας

τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια πριν από τη χορήγηση της 
υποτροφίας

∫·ÂÙ·Ó¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È µÈÎÙˆÚ›·˜ ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹ÙË˜  -  ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 14, 71202 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  
TËÏ: 2810 278400-1   2810 333720  fax: 2810 342187  e-mail:tod@otenet.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™‡ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές  σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Άποροι, κατά προτίµηση, ορφανοί µαθητές
- Καταγωγή από το Νοµό Ηρακλείου
- Αριστούχοι πτυχιούχοι ΑΕΙ
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη 

πηγή

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους
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ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ¶ËÓÂÏfiË˜ ∫·ÙÛ¤· - ™¿Ó‰Ô˘
¢. ™. – ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜  TËÏ: 2310 357180

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές θετικής κατεύθυνσης ή 
Τεχνικών Σχολών

Προϋποθέσεις -Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από το Ασβεστοχώρι

ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÂÚ·Ì¤ˆ˜ Ã·ÚÈÏ¿Ô˘
¢.™. – ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·  ∆ËÏ: 2310 266776

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές (µε διαγωνισµό)

«∫·Ú·È¤ÚÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·»
¶·ÓfiÚÌÔ˘ 25, 11522 ∞ı‹Ó·   ∆ËÏ: 210 7643817

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

ÿ‰Ú˘Ì· ∫Â¯·ÁÈ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 
¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 1,  50200 ¶ÙÔÏÂÌ·ϊ‰· ∫Ô˙¿ÓË˜  
∆ËÏ: 24630 24514    24630 22097   fax:  24630 22097  

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων της Πτολεµαϊδας

∆ιάρκεια
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∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∫fiÎÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
34200, πÛÙÈ·›· ∂˘‚Ô›·˜
∆ËÏ: 22260 52488,  210 9532244  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∞Ï. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ -  Î. ∫. ∫·Ô‡ÎË˜

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ  
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων της επαρχίας Ιστιαίας και συγκεκριµένα
των Λυκείων Ιστιαίας – Γουβών και Λουτρών Αιδηψού

ÿ‰Ú˘Ì· ∫fiÎÎ·ÏË
¶ÚÂÌÂÙ‹˜ 3, ª·ÚÔ‡ÛÈ
∆ËÏ: 210 6672427  fax: 210 6672444
http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis/fellowships.html  
www.kokkalisfoundation.gr   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· µ›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÈÒÙË

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές, προγράµµατα µετεκπαίδευσης ανωτέρων
στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ερευνητικά έργα στη Σχολή
∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Harvand
(Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης John F. Kennedy) µε κύριο στόχο την
εδραίωση στενών δεσµών µεταξύ του κορυφαίου Αµερικανικού
Πανεπιστηµίου και του ευρύτερου χώρου της Ν. Α. Ευρώπης

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού 
τίτλου, αναγνωρισµένου από τη χώρα τους

- Ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εµπειρία στα γνωστικά
αντικείµενα της Πολιτικής Επιστήµης, ∆ηµόσιας Πολιτικής και/
ή ∆ιοίκησης, Νοµικής, Οικονοµίας, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και
των συναφών κλάδων

- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και
την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

- Υπήκοοι  των χωρών: Αλβανίας, Βοσνίας- Ερζεγοβίνης,
Βουλγαρίας, Κροατίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας,
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
Μολδαβίας, Ρουµανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Τουρκίας

∆ιάρκεια Ανάλογα µε την υποτροφία



115

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∫ÔÓÙÔ‚Ú¿ÎË π·ÎÒ‚Ô˘ 
¡ÈÎËÙ·Ú¿ 37, 21200 ∞ÚÁÔ˜ ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜
∆ËÏ/fax: 27510 22283  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™Î›ÎÔ˘

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των ΑΕΙ
της Ελλάδας 

Προϋποθέσεις - Νέοι άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από την Επαρχία Άργους Αργολίδας
- Βαθµολογία, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια

∫ÔÚ‰fiÛÂÈÔ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì·
30001 ¡ÂÔ¯ÒÚÈÔ - √ÈÓÈ¿‰Â˜ ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·Ó›·˜
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ – ∆ËÏ: 2610 436922  e-mail:periftid@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές
Προϋποθέσεις - Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές 

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ §ÂˆÓ›‰· Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∫ÔÏÔÎ˘ı¿
∆˙·‚¤ÏÏ· 31 - 30300 ¡·‡·ÎÙÔ˜ 
∆ËÏ: 26340 23383 ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. πˆ¿ÓÓË˜ ƒ¿ÙË˜ (ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή των υποψηφίων από το ∆ήµο Ναυπάκτου (ή τουλάχι
στον του ενός από τους δύο γονείς του), λόγω γεννήσεως και όχι 
από µεταδηµότευση ή διετή παραµονή

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, 7.5
- Ηλικία έως 36 ετών
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ÿ‰Ú˘Ì· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È µÈÎÙˆÚ›·˜ ∫·Ú¤ÏÈ·
µ·Û. ∞Ì·Ï›·˜ 32, 10558 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3318074     fax: 210 3318075
http://www.kareliafoundation.org.gr  e-mail: gvkarfnd@otenet.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∆ÈÙ›Î· ∫·Î·Ú¿Ù˙Ë

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές (για απόκτηση Masters ή ∆ιδακτορικού)
α) στο εσωτερικό στους κλάδους: 
Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,
Βιοµηχανική Οικονοµική,
Ναυτιλιακές Σπουδές,
∆ιοίκηση επιχειρήσεων,
∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Business Administration (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)
β) στο εξωτερικό στους κλάδους:
Regional Economics and Development,
Industrial Economics,
Shipping, Trade and Finance,
Business Administration

Προϋποθέσεις α)-Ελληνική ιθαγένεια
- Ηλικία έως 30 ετών
- Βαθµό πτυχίου ΑΕΙ 8.00 (στον τοµέα  Οικονοµικής Επιστήµης) 

ή ισότιµη βαθµολογία από αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια του
εξωτερικού

- Πτυχίο τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας 
- Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από 

άλλη πηγή
β)- Ελληνική ιθαγένεια

- Ηλικία έως 30 ετών
- Βαθµό πτυχίου ΑΕΙ 8.00 (στον τοµέα  Οικονοµικής Επιστήµης

σε ΑΕΙ του εσωτερικού) 
ή ισότιµη βαθµολογία από αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια του
εξωτερικού

- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο- Πτυχίο, 
τουλάχιστον, µιας ξένης γλώσσας (για σπουδές στο εξώτερικο
άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας που επιθυµούν να σπου
δάσουν)

- Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη

πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· "∫ƒ√À¡√π ∆∏™ ∞°∞¶∏™"
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ Î·È ™·Ï·Ì›ÓÔ˜  19100 ª¤Á·Ú·
∆ËÏ: 22960 27794    fax: 22960 25972

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤEI

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Ορφανοί φοιτητές
- Καταγωγή από τις περιοχές των Ιερών Μητροπόλεων Μεγάρων

και Σαλαµίνος, Γρεβενών, ∆ράµας και Καρυστίας και Σκύρου
- Υποψήφιοι που διακρίνονται για το ήθος τους και την 

επίδοσή  τους

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
Œ‰Ú·: ª˘ÙÈÏ‹ÓË
°Ú·ÊÂ›·: ¡ËÚ¤ˆ˜ 11 – °Ï˘Ê¿‰·   fax: 210 8961396

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές 
επαγγελµατικών σχολών, ιδίως Εµποροπλοιάρχων και Μηχανικών
του Εµπορικού Ναυτικού

Προϋποθέσεις -Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή και µόνιµοι κάτοικοι της πόλης της Μυτιλήνης

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ
∫·ıËÁËÙÔ‡ ∏Ï›· ∫Ú›ÛË Î·È ¢Ú. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ™·Ì·Ú¿ – ∫Ú›ÛË
ª¤ÚÏÈÓ 10,  10671  ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3610752,  210 3642335 fax: 210 3624632
e-mail: drsamara@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές ή συγγραφή διδακτορι-
κής διατριβής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε φοιτητές ή 
πτυχιούχους της Νοµικής Σχολής της Ελλάδας ή ξένων 
Πανεπιστηµίων, εφόσον έχουν την ισοτιµία πάνω σε θέµατα 
∆ιεθνούς ∆ικαίου

Προϋποθέσεις - Έλληνες υπήκοοι
- Οικονοµική αδυναµία

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· ªÂÏÂÙÒÓ §·ÌÚ¿ÎË
¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 3, 10561 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3311848  fax: 210 3230668   www.irf.gr  e-mail:Irf@Irf.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂Ï¤ÓË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακή υποτροφία «Μανόλης Ανδρόνικος» για σπουδές στο
εξωτερικό στην Κλασική Αρχαιολογία µε την εφαρµογή της Πληρο-
φορικής ( Πανεπιστήµια Σουθάµπτον, Γιόρκ, Γλασκώβης, Οξφόρ-
δης, Κολωνίας, Παρισίων, Λέϊντεν Ολλανδίας καθώς και σε έγκριτα
Πανεπιστήµια άλλων ευρωπαϊκών χωρών)

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι της Αρχαιολογίας
- Ελληνική υπηκοότητα
- Ηλικία έως 30 ετών

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

ÿ‰Ú˘Ì· §¿ÛÎ·ÚË ªÈ¯·‹Ï
À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 21, 10675 ∫ÔÏˆÓ¿ÎÈ ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7299171-2
http://www.lascaristrust.gr  e-mail:info@lascaristrust.gr

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες για εκµάθηση της Αγγλικής Γλώσσας (δίδακτρα, διδα-
κτικό υλικό)

Προϋποθέσεις - Υποψήφιοι άνω των 12 ετών
- Ελληνική καταγωγή
- Ελληνο-ορθόδοξοι υποψήφιοι

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για τα επόµενα έτη 
σπουδών

- Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

ÿ‰Ú˘Ì· ™Ô˘‰·˙Ô‡ÛË˜ ∞fiÚÔ˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ 
"√ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔ˜ §·Ì·‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜  ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È ÕÚÙÂÌÈ˜»
¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÏÏ¿Ó·˜  ∫·ÛÙfiÚÂÈÔ˘ §·ÎˆÓ›·˜, 23059 ∫·ÛÙfiÚÂÈÔ  
∆ËÏ: 27310 57247    fax: 27310 57828

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του Λυκείου Καστορείου, κατά προτίµηση

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∏ÏÂ›ˆÓ πˆ¿ÓÓË ™. §¿ÙÛË
•ÂÓ›·˜ 4, 14562 ∫ËÊÈÛÈ¿ – ª¤Á·ÚÔ ¶·ÏÏ¿˜ ∞ıËÓ¿    ∆ËÏ: 210 8010331,  210 8010540   fax: 210 8083233    
http://www.latsis-foundation.org  e-mail:ypotrofieslatsi@internet.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των AEI
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

σε πτυχιούχους ΑΕΙ

Προϋποθέσεις α)  –Καταγωγή από το Νοµό Ηλείας
- Βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
- Γνώση ξένης γλώσσας 

Κοινωνικά κριτήρια:
-  Πολύτεκνοι, προβλήµατα υγείας

β)  - Πτυχιούχοι των ΑΕΙ του εσωτερικού και υπότροφοι 
του Ιδρύµατος

- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο
- Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών
- Τρείς (3), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές από καθηγητές

τους στις προπτυχιακές σπουδές

∆ιάρκεια α) Με την ολοκλήρωση κάθε ακαδηµαϊκού έτους η υποτροφία ανανε-
ώνεται βάσει της αναλυτικής τους βαθµολογίας
β) ∆ύο (2) έτη µα δυνατότητα ανανέωσης

ÿ‰Ú˘Ì·  ∞. °. §Â‚¤ÓÙË
ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ 9, 15125 ª·ÚÔ‡ÛÈ
∆ËÏ: 210 6165232   fax: 210 6165235  http://www.leventisfoundation.org 
e-mail:eleni.mariolea@leventis.net  /   foundation@leventis.net      ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂Ï¤ÓË ª·ÚÈÔÏ¤·

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο εσωτερικό ή 
στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Αναλυτική βαθµολογία πτυχίου
- Οικονοµική αδυναµία
- Ακαδηµαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων
- Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήµιο ή άλλο Ανώτατο Εκπαι

δευτικό Ίδρυµα για συγκεκριµένες µεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα. Για τους υποψήφιους ελληνικών Πανεπιστηµίων απαιτεί
ται και η έγκριση του προτεινόµενου θέµατος της διδακτορικής
διατριβής από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως του 
οικείου τµήµατος

- Σύντοµη περιγραφή του θέµατος της διατριβής ή του αντικειµέ
νου της έρευνας

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από
άλλη  πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης
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ª·ÓÈ·Ù¿ÎÂÈÔÓ ÿ‰Ú˘Ì· 
(¢ˆÚÂ¿ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∂Ï¤ÓË˜  ª·ÓÈ·Ù¿ÎË) 24004 ∫ÔÚÒÓË ªÂÛÛËÓ›·˜ 
∫ÂÓÙÚÈÎ¿ °Ú·ÊÂ›·: ¶··‰È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ 82, 15771 ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ:210 7799563,   27250 22176  fax: 210 7718800  
e-mail:icap@icap.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª·ÓÈ·Ù¿ÎË˜ – Î· ∂Ï¤ÓË ª·ÓÈ·Ù¿ÎË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 
σε φοιτητές  ΑΕΙ της 
Ελλάδας (χωρίς
διαγωνισµό)

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό σε πτυχιούχους
ελληνικών Πανεπιστηµίων 
(χωρίς διαγωνισµό)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι Λυκείου 
του ∆ήµου Κορώνης

- Βαθµός, τουλάχιστον, 
17/20

- Ο ένας γονέας να έχει
γεννηθεί ή να 
κατάγεται από το 
∆ήµο   Κορώνης

- Γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς 
τους στο ∆ήµο Κορώνης

- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον,
«Λίαν καλώς» 

- Αξιολόγηση από Επιτροπή 
Ειδικών Συµβούλων

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπου-
δών τους

Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

ÿ‰Ú˘Ì· ª¿Ó‰Ú· ¶¤ÙÚÔ˘ 
µÔÛÙ¿ÓË 42, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ: 22510 23666,  22510 91233

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ 

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λουτρών Μυτιλήνης

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ «∞Ó‰Ú¤·˜ §ÂÓÙ¿ÎË˜»
∞Á›ˆÓ ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 47, 10553 ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3226054 210 3226075  fax: 210 3226 075   http://www.ledakis.gr  e-mail:ledakis@ath.forthnet.gr

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε πτυχιούχους για τη συγγραφή επιστηµονικής µελέ-
της για τον Ανδρέα Λεντάκη (ιδέες, δράση, προσωπικότητα)

Προϋποθέσεις
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∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ "ÕÁÈÔ˜ ª¿ÍÈÌÔ˜ √ÌÔÏÔÁËÙ‹˜"
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ™ÂÚÚÒÓ Î····È ¡ÈÁÚ›Ù·˜
∆ËÏ: 23210 68102

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της 
Θεολογίας, της Ιστορίας και της Αρχιτεκτονικής Σχολής 

- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή ή µόνιµη κατοικία στην Ιερά Μητρόπολη

Σερρών και Νιγρίτας

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ "ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ™·Ú‰¤ˆÓ ª¿ÍÈÌÔ˜"
µ·Û. ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ 14, 54625 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∫·Ú·Î¿ÛÔÁÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ    ∆ËÏ/fax: 2310 534240,  210 8044031
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™˘ÌÂÒÓ ºÏˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™.)    ∆ËÏ/fax: 2310 622374

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής
Σχολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη ∆υτική Μακεδονία και ειδικότερα από τις
Ιερές Μητροπόλεις Σισανίου-Σιατίστης και Γρεβενών

- Οικονοµική αδυναµία 

∆ιάρκεια Τέσσερα (4) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1)
ακόµα έτος

∫·ı›‰Ú˘Ì· ª·Ù¿Ï· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (ÙÔ˘ §·ÎÂ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘)
°Ú·ÊÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ: Ã¿ÌÈÏÙÔÓ 6¢, 10434  ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 8218610 fax: 210 8218 510
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ™¿ÚÙË˜ - ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿˜,  23100 ™¿ÚÙË - ∆ËÏ: 27310 22814 
http://www.matalas-foundation.gr   e-mail:matalas@hol.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Ï·˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοι-
τητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι δηµότης των
ευεργετούµενων δήµων ή κοινοτήτων από την οικογένεια
Ματάλα ή να κατάγονται από την οικογένεια Ματάλα

- ∆ικαίωµα υποτροφίας έχουν οι ήδη υπότροφοι του ιδρύµατος
- Υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο βαθµό

∆ιάρκεια
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∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂÁÎÔ‡ÛÔÁÏÔ˘ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ 
™·Ú·ÓÙ·‹¯Ô˘ 65, 11471 ∞ı‹Ó· (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ §˘Î·‚ËÙÔ‡)
∆ËÏ: 210 6430882  fax: 210 6430882  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞ÓÙÈÁfiÓË ¶. πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘ (ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™.)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτήτριες των ΑΕΙ της
χώρας

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια 
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
- Οικονοµικά αδύναµες φοιτήτριες (βεβαίωση οικονοµικής

κατάστασης ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος)
- Οι φοιτήτριες δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από 

άλλη  πηγή για τις συγκεκριµένες  σπουδές
- Πιθανή συνέντευξη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των υποτρόφων 

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος των 
σπουδών των υποτρόφων

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘  ∞Ó·ÛÙ. ª·˘ÚÔ‡ÏÈ·
°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 2,  20200 ∫È¿ÙÔ (¢‹ÌÔ˜ ™ÈÎÈˆÓ›ˆÓ)
∆ËÏ: 27420 20332,  27420 22245  fax: 27420 23562 , ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫Ô‡ÌÔ˘Ï·˜ (∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ της
χώρας

Προϋποθέσεις - ∆ηµότες της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας
(τουλάχιστον για 5 έτη)

- Βαθµός επιτυχίας στα ΑΕΙ

ÿ‰Ú˘Ì· ªÂÏ›Ó· ªÂÚÎÔ‡ÚË
¶ÔÏ˘ÁÓÒÙÔ˘ 9-11, 10555 ¶Ï¿Î· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3315601   http://www.culture.gr

Τοµείς σπουδών Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους τοµείς:
- Κλασσικής Φιλολογίας- Βυζαντινής Φιλολογίας και Ιστορίας

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια ή Έλληνες υποψήφιοι το γένος
- Ηλικία έως 30 ετών
- Πτυχίο ελληνικού ή ισότιµου ΑΕΙ του εξωτερικού µε βαθµό, 

τουλάχιστον, 8.00 (ή ισότιµη βαθµολογία ΑΕΙ του εξωτερικού) 
και µεταπτυχιακό δίπλωµα µε βαθµό"Άριστα" (ή ισότιµη βαθµο
λογία ΑΕΙ του εξωτερικού)

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη
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ªÔÚÊˆÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∏ıÈÎ‹˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ¢È··È‰·ÁÒÁËÛË˜
Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 83, 10681 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3800266   
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. º˘ÙÚÔÏ¿ÎË˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές (το επιστηµονικό αντικείµενο γνωστοποι-
είται στην προκήρυξη)

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ªÔÛ¯›‰Ô˘ – ∫˘ÚÈ·Î›‰Ô˘
Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 32,  69100 ∫ÔÌÔÙËÓ‹
∆ËÏ: 25310 31163   fax: 25310 20589

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό

Προϋποθέσεις - Άποροι, αριστούχοι υποψήφιοι
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια 

του ∆ήµου Κοµοτηνής

∆ιάρκεια

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÊÒÓ ¶.ª·Î·Ï¿
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 20, 10672 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3635158   fax: 210 3643954
http://www.bakalas-foundation.gr  e-mail:Info@bakalas-foundation.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· §È‚·ı˘ÓÔ‡

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό ή στο εξω-
τερικό σε φοιτητές ΑΕΙ και
ΤΕΙ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερι-
κό σε όλους τους τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις -Άποροι φοιτητές
-Απόφοιτοι των λυκείων
Τριπόλεως και Αρκαδίας

-Καταγωγή από το Νοµό
Αρκαδίας

-Βαθµός απολυτηρίου 
«Άριστα»  ή, τουλάχι 
στον, «Λίαν Καλώς»

-Άποροι πτυχιούχοι
-Πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον,
«Λίαν  Καλώς»

-Καταγωγή από το Νοµό Αρκαδίας
-Βαθµός απολυτηρίου 
«Άριστα», ή τουλάχιστον 
«Λίαν Καλώς»

∆ιάρκεια Πέντε (5) έτη Τρία (3) έτη
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™ˆÎÚ¿ÙÂÈÔ ªÏÈÔ‡ÚÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ¡ÔÌÔ‡ ∫Ô˙¿ÓË˜
¡ÔÌ·Ú¯›· ∫Ô˙¿ÓË˜,  50100 ∫Ô˙¿ÓË  ∆ËÏ: 24610 41746     fax: 24610 67372
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ª·Ì¿ÙÛÈÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Εγγεγραµµένοι στα ∆ηµοτολόγια της Κοζάνης
- Απολυτήριο λυκείου µε βαθµό «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
- Επιµελείς, ενάρετοι φοιτητές
- Οικονοµική αδυναµία

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÏÙ˙¿ÎË πˆ¿ÓÓÔ˘
∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ¶Â‰È¿‰Ô˜, 70006 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ÙË˜
TËÏ: 28910 32703

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των AEI της χώρας

Προϋποθέσεις - Άριστοι µαθητές
- Απόφοιτοι του Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδος που διαµένουν 

στα χωριά Καρδουλιανός, Αρχάγγελος, Σκλαβεροχώρι, Γαλενιανός

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

ª·ÎÔÔ‡ÏÂÈÔÓ ÿ‰Ú˘Ì· ∆ÚÈfiÏÂˆ˜
πÂÚ¿ ÌËÙÚfiÔÏÈ˜ ª·ÓÙÈÓÂ›·˜ Î·È ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ - 22100 ∆Ú›ÔÏË
∆ËÏ: 2710 222445  2710 222446   Fax: 2710 226926

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές

- Πρωτοετείς φοιτητές
- Καταγωγή από το Νοµό Αρκαδίας
- Οικονοµική αδυναµία
- Άριστοι και µε καλό ήθος υποψήφιοι

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È ∞Ó·ÛÙ. ª·Ê¿ÎË
¢·ÊÓ¤˜, 70011 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  ∆ËÏ: 2810 283847

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· ªÔ‰ÔÛ¿ÎË
µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 23∞, 10674 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3237973, 210 3237804, 210 3248005  fax: 210 3237976
http://www.bodossaki-foundation.gr
e-mail: secr@bodossaki-foundation.gr   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢. ™.µÏ·ÛÙfi˜ (°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε πτυχι-
ούχους ή τελειόφοιτους των ΑΕΙ και, κυρίως για ειδικότητες θετι-
κής κατεύθυνσης (σύµφωνα µε τη σχετική πρκήρυξη)

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος
- Οικονοµική αδυναµία
- Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυ

µούν να σπουδάσουν - πτυχίο Proficiency ή TOEFL (µε 550 του
λάχιστον µονάδες),   IELTS  6,5 για τις αγγλόφωνες χώρες, τουλά 
χιστον το  Supérieur III ή Sorbonne II για τις γαλλόφωνες χώρες
και το Mittelstuffe II µε άριστα για τις  γερµανόφωνες χώρες

- Μέσος όρος βαθµολογίας όπως ορίζεται από την προκήρυξη 
- Η ηλικία των υποψηφίων να µην είναι µεγαλύτερη των 30 ετών

και των ιατρών µεγαλύτερη των 35 ετών
- Οι υποψήφιοι -  ιατροί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ειδικό

τητά  τους

ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ∞ı·Ó. µ. ªfiÙÛË
µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 27 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7245550-8

Τοµείς σπουδών Σπουδές ∆ηµοσιογραφίας στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - ∆ηµοσιογράφοι και απόφοιτοι Σχολών ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ
- Αποδοχή από το ξένο Πανεπιστήµιο
- Ελληνική ιθαγένεια
- Ηλικία έως 35 ετών

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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ÿ‰Ú˘Ì· ¶·Ó·Á›· Ë ∞ÎÚˆÙËÚÈ·Ó‹
πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∆ÔÏÔ‡, 72300 ™ËÙÂ›·  ∆ËÏ: 28430 28690

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές Εκκλησιαστικών Σχολών

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι φοιτητές
- Καταγωγή από την Κρήτη

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Υποψήφιοι που:
α)  είναι εγγεγραµµένοι στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Σιάτιστας
και κατοικούν µόνιµα σ’ αυτόν, τόσο αυτοί  όσο και οι γονείς
τους πάνω από πέντε χρόνια ή
β)  δεν είναι εγγεγραµµένοι στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου
Σιάτιστας, αλλά κατάγονται από πατέρα ή µητέρα από
τη Σιάτιστα και κατοικούν σ’ αυτή πάνω από πέντε χρόνια

ÿ‰Ú˘Ì· «∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞‰ÂÏÊÒÓ πˆ¿ÓÓË Î·È £ˆÌ¿ ÃÚ. ¡¿ÎÔ˘»
¢‹ÌÔ˜ ™È¿ÙÈÛÙ·˜, 50300 ™È¿ÙÈÛÙ· ∫Ô˙¿ÓË˜
∆ËÏ: 24650 23523     fax: 24650 23270
e-mail:dimsiat@hol.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι, οικονοµικά αδύναµοι νέοι
- Καταγωγή από την Κρανιά Ολύµπου
- Καταγωγή από τα υπόλοιπα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του 

∆ήµου Κάτω Ολύµπου και Λαρίσης (σε περίπτωση 
επάρκειας εισοδηµάτων του ιδρύµατος ) 

¡ÈÎÔ‡ÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÓÈ¿˜ √Ï‡ÌÔ˘
¶··Î˘ÚÈ·˙‹ 37-43, 41222 §¿ÚÈÛ·
∆ËÏ: 2410 253159
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î.£ˆÌ¿˜ ª·ÁÈ¿Ú·˜

ÿ‰Ú˘Ì· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï 
πÏ. ∆˙·‚¤Ï· 37, 30300 ¡·‡·ÎÙÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 

Προϋποθέσεις - Άρρενες υπότροφοι
- Απόφοιτοι  των Τεχνικών λυκείων Ναυπάκτου
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Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητή της Θεολογικής
Σχολής της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεισ - Αριστούχος φοιτητής
- Ο υποψήφιος να έχει γεννηθεί ο ίδιος ή ένας γονέας του

στο χωριό Εξάµπελα Απολλωνίας Σίφνου ή στην Κοινότητα
Απολλωνίας Σίφνου ή γενικά στη Σίφνο

ÿ‰Ú˘Ì· ¶·Ó·Á›·˜ ∂Í·Ì¤ÏˆÓ ™›ÊÓÔ˘
ª‡ÚˆÓ 17 – 19, 10431 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 6547932  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∑·Ì¤ÏË˜

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές, σπουδαστές Εκκλησιαστι-
κών και Ιερατικών Σχολών, Ανωτάτων Σχολών, Ανωτέρων Εµπορι-
κών και Επαγγελµατικών Σχολών, Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, Ανω-
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
β)Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Τήνο
- Οικονοµική αδυναµία

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ  πÂÚfi ÿ‰Ú˘Ì·  ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜  ∆‹ÓÔ˘  (¡.¶.¢.¢.)
84200 ∆‹ÓÔ˜  ∆ËÏ: 22830 22256, 22830 22336  e-mail:Piiet@thn.Forthnet.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και
ΤΕΙ

β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί οι ίδιοι ή ένας από τους
γονείς τους στην Κρεµαστή Λακωνίας

ÿ‰Ú˘Ì· ¶··ÌÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
∆ËÏ: 210 5559483
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ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘
ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, 14561 ∫ËÊÈÛÈ¿ -  ∆.£. 51707
∆ËÏ: 210 6234286   210 6234289   fax:  210 6234288  e-mail:idrimngp@otenet.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
β) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ
γ)  Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχο του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου  για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
µε αντικείµενο τη «∆ιαχείριση των Ελληνικών ∆ασών»

Προϋποθέσεις α) - Καταγωγή από την Αράχοβα του Νοµού Βοιωτίας και τα νησιά 
Λέσβο, Άνδρο, Κόρθι  Άνδρου, Σπέτσες και Ύδρα

- Βαθµός απολυτηρίου λυκείου
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη 

πηγή για τις ίδιες σπουδές
β) - Καταγωγή από την Αράχοβα του Νοµού Βοιωτίας και τα νησιά 

Λέσβο, Άνδρο, Κόρθι Άνδρου, Σπέτσες και Ύδρα
- Βαθµός απολυτηρίο λυκείου ή αναλυτική βαθµολογία της 

Σχολής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν βαθµό 
«’Αριστα» στα 4/5 των µαθηµάτων, σε οποιοδήποτε 
έτος σπουδών 

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη
πηγή για τις ίδιες σπουδές

γ) - Ελληνική ιθαγένεια
- Βαθµός πτυχίου
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη 

πηγή για τις ίδιες σπουδές

∆ιάρκεια γ)  Έξι (6) εξάµηνα

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις -Άρρενες απόφοιτοι του Λυκείου Κρεστένων
-Οι γονείς να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Σκιλλούντος
-Οικονοµική αδυναµία 
- ∆ιακρινόµενοι για το ήθος και την επίδοσή τους στις σπουδές

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∫ÏËÚÔÓfiÌˆÓ ¶··ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ºÈÏ›Ô˘
¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 24, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 5237007  fax: 210 5237007  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ª·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
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ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÊÒÓ ¶·Û·‰¤ÏÏË 
ÕÓÙÈÛÛ· §¤Û‚Ô˘, ¡ÔÌfi˜ §¤Û‚Ô˘
∆ËÏ: 22530 56254  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÓÙ›ÛÛË˜ §¤Û‚Ô˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι φοιτητές
- Καταγωγή από την Άντισσα Λέσβου

¶·Á¯È·Îfi  ÿ‰Ú˘Ì· «π. ¢. ¶·Ù¤Ú·»
∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 85, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
∆ËÏ: 210 4291093-4   fax: 210 4291095

Τοµείς σπουδών α)  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 
β)  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους

από τη Χίο

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων της Χίου

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος 
των σπουδών

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ¶·Ú¿Û¯Ë µ·Û›ÏË 
∫¿ÚÔ˘ 6-8, 11631 ∞ı‹Ó·  TËÏ: 210 6401754

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ στις
Σχολές Θεωρητικών ή Θετικών Επιστηµών

- Καταγωγή από τη νήσο Ζάκυνθο του υποψηφίου ή του ενός
από τους δύο γονείς του

- Απολυτήριο µε βαθµό «Άριστα» ή «Πολύ καλά»
- Στέρηση του ενός ή και των δύο γονέων

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια Πέντε (5) έτη:  Σπουδές θεωρητικών κατευθύνσεων
Έξι (6) έτη: Σπουδές θετικών κατευθύνσεων

¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· -  ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ µ·Û.  
µ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, 21100 ¡·‡ÏÈÔ
∆ËÏ: 27520 28947  fax: 27520 27960 http://www.pli.gr e-mail:pff@otenet.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Βαθµός του απολυτηρίου ή του πτυχίου «Λίαν Καλώς»
- Οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
- Θεµατική ανάλογη µε τους σκοπούς του ιδρύµατος
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ÿ‰Ú˘Ì· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∆ÔÌ) Î·È ∂ÈÚ‹ÓË˜ ¶Ô‡ÏÔ˘
∫ËÊÈÛÔ‡ 3∞ ¢È·Ì. ¢2, 15234 Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ∞ÙÙÈÎ‹˜ 
TËÏ: 210 6834117  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞ÚÌÂÓ¿Î·˜ – ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™  
e-mail:info@poulosfoundation.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 
και ΤΕΙ της Ελλάδας

- Καταγωγή από το Πλωµάρι Λέσβου και το Καµάρι 
Τεγέας Αρκαδίας

- Οικογενειακή οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
- Η καλή επίδοση των υποψηφίων στο σχολείο από τη

Γ΄ γυµνασίου έως την αποφοίτησή τους 
- Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου έτους σπουδών στο λύκειο

Προϋποθέσεις

ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÂÙ·ÏÈ¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙË 
30006 ∞ÛÙ·Îfi˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ 
∆ËÏ: 2610 436922   e-mail:periftid@otenet.gr

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές

ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È ª·Ú›·˜ ¶ÈÙ˘Î¿ÎË
°ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡Â¿ÔÏË˜, 72400 ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘  ∆ËÏ: 28410 31769 28410 31454
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ªÈ¯·‹Ï ¶ÚÈÓÈˆÙ¿ÎË˜ (∆ËÏ: 28410 32820)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τοµείς σπουδών - Μέχρι το τέλος των σπουδών τους 

- Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
- Καταγωγή από το ∆ήµο Νεαπόλεως και τις γύρω κοινότητες
- Απόφοιτοι του Λυκείου Νεάπολης, και του Τεχνικού Επαγγελµατι

κού Εκπαιδευτηρίου Νεάπολης Λασιθίου,τουλάχιστον, κατά
την τελευταία διετία

- Το ήθος και η επιµέλεια των υποψηφίων
- Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από 

γεωργικές ή εργατικές οικογένειες 

Προϋποθέσεις
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ÿ‰Ú˘Ì·  ¶ÚÔÔÓÙ›˜
º›ÏˆÓÔ˜ 137, 18536 ¶ÂÈÚ·È¿˜
TËÏ: 210 4589900  fax: 210 4589908      http:// www.propondis.gr   e-mail:info@propondis.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ªÂÙ·Í›· ªÈ¯¿ÎË

Τοµείς σπουδών α) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (10 υποτροφίες) σε
όλους τους τοµείς σπουδών

β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (15 υποτροφίες) στους
παρακάτω τοµείς:Οικονοµικές Επιστήµες, Ναυτιλιακές Σπουδές,
Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ιατρική,
Βιολογία, Αρχιτεκτονική, Μαθηµατικά, 
Φυσική, Πληροφορική, Πολιτικές Επιστήµες, Κοινωνικές 
Επιστήµες 

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια
- Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, 7.5
- Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου επιθυµούν να

σπουδάσουν (στην προκήρυξη αναφέρονται τα πτυχία ή
διπλώµατα που απαιτούνται) 

- Ηλικία: 26 ετών - Master / 28 ετών - ∆ιδακτορικές Σπουδές
35 ετών - Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής / 40 ετών - Τέχνες   
Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

∆ιάρκεια ∆ιαφοροποιείται σύµφωνα µε την προκήρυξη

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· "µ·Û. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÚˆıÈÂÚ¤ˆ˜"
∞ÈÁ¤˜
∆ËÏ: 26950 32448

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ

-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί οι ίδιοι ή οι γονείς τους
στο χωριό Βλωβοκάς, νυν Αιγές

- Οικονοµική αδυναµία

Προϋποθέσεις

ÿ‰Ú˘Ì·  ƒfi‰Ë  ƒÔ‡ÊÔ˘ – ∫·Ó·Î¿ÚË
¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 4,10676 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7226447 fax: 210 7226447 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στους
τοµείς των Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια
- Οικονοµική αδυναµία του υποψηφίου
- Εξαιρετική απόδοση στις σπουδές
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ÿ‰Ú˘Ì·  πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ™·˚ÓfiÔ˘ÏÔ˘
∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 86, 23100 ™¿ÚÙË
∆ËÏ: 27310 28878,  27310 28184  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·˚ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™.) 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ «™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Î·È ∂Ï¤ÓË˜ ƒÔ‡ÛÎ·»
∆∫ 35016, À¿ÙË ºıÈÒÙÈ‰·˜
∆ËÏ: 22310 47698,  22310 98341,   22310 98444   fax:22310 38122

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ (3
υποτροφίες) 

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι Λυκείου

ÿ‰Ú˘Ì·  ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µ. ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈÚ›ÙÈ‰·˜, ¡ÔÌfi˜ ∞ÚÎ·‰›·˜
∆ËÏ: 2710 382467

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κολλινών 
του ∆ήµου Σκιρίτιδας

ÿ‰Ú˘Ì· ÕÁÁÂÏÔ˘ Î·È ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ™·Ï·Ù¤ÏÏË
µÂÚÓ·‰¿ÎË 7, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ: 22510 29479

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη Λέσβο
- Αριστούχοι φοιτητές 
- Οικονοµική αδυναµία
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ÿ‰Ú˘Ì· ÂÈ˜ ÌÓ‹ÌË ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ™·Ú¿ÓÙË
∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 83, µfiÏÔ˜
∆ËÏ: 24210 35448  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ °·ÓˆÙ‹˜ (¢ÈÎËÁfiÚÔ˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πρωτοετείς φοιτητές
των ΑΕΙ (2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το Τρίκερι Μαγνησίας 
- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων

ÿ‰Ú˘Ì· ™·ı·Ú·Ó›Î·˜ ¡ÈÎ. 
¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ (∞Ó·ÙÔÏ‹˜), ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘
∆ËÏ: 28420 41265

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Παιδιά δηµοτών και κατοίκων των χωριών Ανατολή,

Καλόγεροι, Στόµιο, Νέα Ανατολή και Αµµουδάρες

∆ιάρκεια

∫·ı›‰Ú˘Ì· ŸıˆÓÔ˜ Î·È ∞ıËÓ¿˜ ™Ù·ı¿ÙÔ˘
¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ·Ú¿
√Ì‹ÚÔ˘ 51, 10672 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210 3623217, 210 3623244    
fax: 210 3617910   e-mail:info@dimaraslaw.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- ∆ιακεκριµένη σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Βαθµός προαγωγής του προηγούµενου έτους της υποτροφίας,

τουλάχιστον, «Λίαν καλώς»
- ∆ιαγωγή «Κοσµιωτάτη»
- Κατά προτίµηση οι ήδη υπότροφοι, αν πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος 
των σπουδών
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ÿ‰Ú˘Ì· °. & ¡. ™ÙÂÊÔÔ‡ÏÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ™ÈÎ˘ˆÓ›ˆÓ
°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 2, 20200 ∫È¿ÙÔ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ∆ËÏ: 27420 20332, 27420 22245
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫Ô‡ÌÔ˘Ï·˜ (∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Βαθµός επιτυχίας στα ΑΕΙ
- ∆ηµότες του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος της Αρχαίας Σικυώνος

ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘ «ªÈ¯·‹Ï ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜»
¢È‰fiÙÔ˘ 34, 10680 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3615449,  6932 262534
http://www.stasinopoulos-foundation.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÁÁÂÏ‹˜ (∞Ó. °Ú·ÌÌ·ÙÂ¿˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία) σε πτυχιούχους
της Νοµικής Σχολής ή του Πάντειου Πανεπιστηµίου Αθηνών για
σπουδές στους τοµείς ∆ιοικητικού ή και ευρύτερου ∆ηµοσίου
∆ικαίου ή ∆ιοικητικής Επιστήµης   

Προϋποθέσεις α) Οι υποψήφιοι πρέπει :
- να είναι έλληνες υπήκοοι
- να έχουν γεννηθεί την 01/01/1977 και µετά
- να είναι πτυχιούχοι των παραπάνω τίτλων σπουδών ή άλλων

ισοτίµων
- να µην λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
β) Η επιλογή γίνεται µε διαγωνισµό: εξέταση στη Γαλλική Γλώσσα 

και στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος (σε
περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης των υποτρόφων)

∆Û·Î·ÛÈ¿ÓÔ˘ 4, ∑¿Î˘ÓıÔ˜
∆ËÏ: 26950 23163  e-mail:klipar@otenet.gr

ÿ‰Ú˘Ì· ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ™ÔÊÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό σε φοιτητές που επιθυµούν να σπουδάσουν

- Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
- Καταγωγή από τη νήσο Ζάκυνθο
- Απόφοιτοι των λυκείων Ζακύνθου
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ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ  ƒfi‰Ô˘
∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÃÚÈÛÙÔÊ. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ Î·È ª·Ú›·˜ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ – ¶··‰¿ÎË
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË 12, 85100 ƒfi‰Ô˜
∆ËÏ: 22410 23283, 22410 24666,  22410 24921  ∆ËÏ/fax: 22410 34056,  22410 39637 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∂. ∑‹ÊÈ·˜

Τοµείς σπουδών α)  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 
και ΤΕΙ

β)   Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
γ)   Υποτροφίες ή οικονοµική βοήθεια για προπτυχιακές σπουδές

στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις α) - Οικονοµική αδυναµία
- Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να έχουν γενικό βαθµό

απολυτηρίου από 15 και πάνω
- Οι υπόλοιποι φοιτητές οφείλουν να προσκοµίσουν

αποδεικτικό τακτικής φοίτησης στη Σχολή τους
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της Ρόδου και ένας,

τουλάχιστον, από τους γονείς να είναι Ρόδιος στην καταγωγή
β) - Οικονοµική αδυναµία

- Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν καλώς»
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της Ρόδου και ένας,

τουλάχιστον, από τους γονείς να είναι Ρόδιος στην καταγωγή

Επίσης, στις παραπάνω κατηγορίες α και β θα λαµβάνεται ιδιαίτερα
υπόψη και θα πριµοδοτούνται στην επιλογή φοιτητές ή πτυχιούχοι,
που ακολουθούν επιστήµες, που έχουν σχέση µε το φυσικό και
δοµηµένο περιβάλλον της Ρόδου και γενικότερα της ∆ωδεκανήσου,
καθώς επίσης και µε την ιστορία, τον πολιτισµό και τις επιστήµες
κοινωνικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση µε
τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του

γ) - Υποψήφιοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες
- Οικονοµική αδυναµία
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ÿ‰Ú˘Ì· ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 
¢ËÌ·Ú¯Â›Ô µfiÏÔ˘  ¶Ï·ÙÂ›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘,  38334 µfiÏÔ˜   
∆ËÏ: 24210 21112   e-mail:mayor@volos-city.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ, καθώς 
και σε φοιτητές του Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Τελειόφοιτοι λυκείων ή άλλων ισότιµων Σχολών Μέσης
Εκπαίδευσης των πόλεων της Καρδίτσας, Βόλου και 
Ν. Ιωνίας Βόλου

- Καταγωγή και µόνιµη κατοικία σε µία από τις πόλεις Καρδίτσα,
Βόλο και Ν. Ιωνία Βόλου

- Βαθµό απολυτηρίου «΄Αριστα»
- Απορία του ιδίου του υποψηφίου και της οικογένειάς του
- Ήθος και προσήλωση στα οικογενειακά, χριστιανικά 

και εθνικά ιδεώδη

∆ιάρκεια Εννέα (9) µήνες για κάθε ακαδηµαϊκό έτος

ÿ‰Ú˘Ì· «°ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È £ÂÔÏÔÁ›·˜ ∆˙ÒÓÔ˘»
¶Ï. ∆ÛÈÛÙÔÔ‡ÏˆÓ 3, 50300 ™È¿ÙÈÛÙ· ∫Ô˙¿ÓË˜
∆ËÏ: 24650 23302    fax: 24650 21213

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια
- Οικονοµική αδυναµία
- Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και τους δύο γονείς
- Καταγωγή από το ∆ήµο Σιατίστης του Νοµού Κοζάνης
- Απόφοιτοι των λυκείων της Σιάτιστας

ÿ‰Ú˘Ì· "™ˆÁÈÔÔ‡ÏÂÈÔ"
¢‹ÌÔ˜ µ¤ÚÔÈ·˜  ∆ËÏ: 23310 59503

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από το ∆ήµο Βέροιας

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· "∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∆Ú·¯·Ó¿ – ºÂÚÁ¿‰Ë"
πˆÓ›·˜ 43, 14563 ∫ËÊÈÛÈ¿
∆ËÏ: 210 6209143, 210 8132396  e-mail:idryma eferg@ yahoo.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫Ô‡ÚÏ· (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™.)

Τοµείς σπουδών α)Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτήτριες των ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας (2 υποτροφίες)

β)Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Απόφοιτες του Λυκείου της Σκύρου
- Καταγωγή από τη Σκύρο

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∆›Î· ™ÂÚ·ÊÂ›Ì  
¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÚÙÂÛÈ·ÓÔ‡, 43100 ∞ÚÙÂÛÈ·Ófi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜  ∆ËÏ: 24410 21393

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές υποτροφίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Μόνιµοι κάτοικοι Αρτεσιανού Καρδίτσας ή διαφορετικά µόνιµοι
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Καρδίτσας

- Καλή κοινωνική διαγωγή, επίδοση στη µάθηση

∂˘·Á¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË˜ ∆Ú¿ÁÎ·
∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, 23100 ™¿ÚÙË
∆ËÏ: 27310 26573,  27310 81168,  27310 89490  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÂÚÁ·ÓÙ‹˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ της
Αθήνας  (4 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Άρρενες φοιτητές
- Απόφοιτοι των λυκείων Σπάρτης 
- Κατά προτεραιότητα, οι καταγόµενοι από την πρώην Κοινότητα

Αναβρυτής, νυν ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ∆ήµου Μυστρά

√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô - ÿ‰Ú˘Ì·  ™Ù·‡ÚÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 
∞Á·ıÔÂÚÁ¿ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
¶. πˆ·ÎÂ›Ì °-10, 45221 πˆ¿ÓÓÈÓ·
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 26510 26279  e-mail:klirodot@hol.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννί-
νων β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Άποροι ή ορφανοί φοιτητές
- Καταγωγή από το Νοµό Ιωαννίνων
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∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ∆Û·¿Ï·
∫·Ó¿ÚË Î·È µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (ÁˆÓ›·) ¶Ï·ÙÂ›· µÔ˘Ó·Î›Ô˘, 82100 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 23434, 22710 43400  ∆ËÏ/fax: 22710 81284
e-mail:tsapalas@chi.forthnet.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους ήδη πτυχιούχους
του ιδρύµατος (8-10 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι λυκείων Νοµού Χίου
- Ήθος, βαθµολογία 

ÿ‰Ú˘Ì· ∆Û¿ÁÎ· ™Ù¤ÏÏ·˜  – ¢ÂÛÔÙ›‰Ô˘ §¤ÙÙ·˜ 
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 44, 10679 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3639791   fax: 210 3617419  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε
πτυχιούχους της Ιατρικής και της Νοµικής Σχολής 

Προϋποθέσεις - Αντίγραφο πτυχίου
- Αποδεικτικό ξένων γλώσσων

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

ÿ‰Ú˘Ì· YÔÙÚÔÊÈÒÓ ∆Û¿Ú· ∞Ó‰Ú¤· 
πÏ. ∆˙·‚¤Ï· 37, 30300 ¡·‡·ÎÙÔ˜
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ – ∆ËÏ: 2610 436922  e-mail:periftid@otenet.gr

- Άρρενες φοιτητές
- Οικονοµική αδυναµία
- Απόφοιτοι Λυκείου Ναυπάκτου 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Προπτυχιακές σπουδές (2 υποτροφίες)

∆ÚÈÊ‡ÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫˘ıËÚ›ˆÓ 
(ÀÔÙÚÔÊ›· ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡)
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 (8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 10677 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3838190,  210 3820293

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους Μαθηµατι-
κής Σχολής  (εξειδίκευση αποκλειστικά στον τοµέα ανάλυσης: κατά
προτίµηση, στην τοπολογία και στη θεωρία της µέτρησης)

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί οι ίδιοι ή,    
τουλάχιστον, ο ένας από τους δύο γονείς τους στα Κύθηρα

- Οικονοµική αδυναµία
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ÿ‰Ú˘Ì· "¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∂ÌÌ. º·ÊÔ‡ÙË˜"
5Ë˜ ªÂÚ·Ú¯›·˜ 15, 72100 ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫Ú‹ÙË˜
∆ËÏ: 28410 22671  fax: 28410 28628  e-mail: menegis@hotmail.com

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των 
Πανεπιστηµίων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Επιµελείς και εξαίρετου ήθους φοιτητές
- Απόφοιτοι λυκείου Νοµού Λασιθίου Κρήτης

ÿ‰Ú˘Ì·  «∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ºÏÒÚÔ˘»
1Ô ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ °ÚÂ‚ÂÓÒÓ
13Ë˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 27, ∆.∫. 51100 °ÚÂ‚ÂÓ¿  ∆ËÏ: 24620 87958,  24620 22218

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Κοινότητα Σπηλαίου Γρεβενών
- Οικονοµική αδυναµία
- Άριστη επίδοση
- Το ήθος και η διαγωγή των υποψηφίων

ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ¶. & ª. º˘ÚÔ‡
∞. ¶·‡ÏÔ˘ 37, £ËÛÂ›Ô 11851 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3461954  http://www.firosfoundation.gr

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη)

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Επίδοση των υποψηφίων (βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, 7 και

πάνω)
- Έλληνες πτυχιούχοι ΑΕΙ, που ζουν στην Ελλάδα και κάνουν ή πρό

κειται να κάνουν µεταπτυχιακές στην Ευρώπη
∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους
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ÿ‰Ú˘Ì· «ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ §¿ÎÎˆÓ Ã·˙›ÚË»
∞ÓÙ. °È¿ÓÓ·ÚË 2∞, 73134 Ã·ÓÈ¿
∆ËÏ: 28210 27244   fax: 28210 27245

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άρεννες φοιτητές
- Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί στο χωριό Λάκκων Χανίων 

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· Ã·ÚÔÎfiÔ˘ Î·È ∂˘·Ó. Ã·ÚÔÎfiÔ˘ – ¶ÂÙÚÔ‡ÙÛË
∞Î·‰ËÌ›·˜ 4, 10671 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3611711      fax: 210 3609182

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 
σε πτυχιούχους του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου στα παρακάτω-
γνωστικά αντικείµενα:
α) Οικιακή Οικονοµία και Οικολογία
β) Επιστήµη ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής
γ) Γεωγραφία

Προϋποθέσεις - Βεβαίωση αποδοχής του Πανεπιστηµίου
- Επάρκεια ξενής γλώσσας (υποτροφίες εξωτερικού)

XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· √›ÎÔ˜ ∫·Ï˘ÌÓ›·˜
∫ËÊÈÛ›·˜ 128, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7288455,  210 6726095,  210 6779998  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· §ÂÌÔÓÈ¿ ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό

Προϋποθέσεις - Άπορες Ελληνίδες
- Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
- Ηλικία έως 30 ετών
- Καταγωγή, κατά προτεραιότητα, από την Κάλυµνο ή από τα 

∆ωδεκάνησα και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εάν οι υποτρο
φίες δεν καλύπτονται από Καλύµνιες ή ∆ωδεκανήσιες υποψήφιες

- Οι υποψήφιες δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή

∆ιάρκεια
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∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì·
«∂˘·Á¤˜ ∆·ÌÂ›Ô ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ∞ã»
∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, 29100 ∑¿Î˘ÓıÔ˜  ∆ËÏ: 26950 22233   e-mail:imzante@aias.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές  

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από τη Ζάκυνθο

∆ιάρκεια

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ™. øÓ¿ÛË˜
∞ÈÛ¯›ÓÔ˘ 4, 10558 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3713050-054  fax: 210 3315913  http://www.onassis.gr  e-mail:schol@onassis.gr / fph@onassis.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών - Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ κύκλου, για την απόκτηση 

διπλώµατος ειδίκευσης και
β) Μεταπτυχιακές σπουδές Β’ Κύκλου, για την απόκτηση

∆ιδακτορικού διπλώµατος
- Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε όλες 

τις ειδικότητες 
- Υποτροφίες για την πραγµατοποίηση  

ιατρικών και καλλιτεχνικών µετεκπαιδεύσεων.
Υπάρχουν, επίσης, τα εξής Ειδικά Προγράµµατα:

- Για τον Αθλητισµό (σε αθλητές για ατοµικά αγωνίσµατα 
Ολυµπιακών Αγώνων)

- Για τα παιδιά αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµάτων
Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος

- Για τους Ολυµπιονίκες και τα παιδιά τους για προπτυχιακές
σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ, ΤΕΙ και µεταπτυχιακές σπουδές Α΄ 
κύκλου στην Ελλάδα, επίσης για σπουδές διδακτορικού επιπέ
δου στην Ελλάδα και το εξωτερικό

- Για παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Οµίλου Ωνάση

Προϋποθέσεις - Οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών ποικίλλουν ανάλογα
µε το εκάστοτε πρόγραµµα

∆ιάρκεια Έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·  ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ÃÚ‹ÛÙÔ˘
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∏Â›ÚÔ˘ – ¡ÔÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
¡·. ∑¤Ú‚· 4-6, 45332 πˆ¿ÓÓÈÓ·  ∆ËÏ: 26510 20355  e-mail:apok-ioa@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
της Ελλάδας καθώς και µεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήµια
του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων του Νοµού Ιωαννίνων και δηµότες της
Κοινότητας Βρυσοχωρίου ή 

- Απόφοιτοι οποιουδήποτε λυκείου της Ελλάδας και εγγεγραµµένοι
τουλάχιστον πριν από µία πενταετία στα δηµοτολόγια της
Κοινότητας Βρυσοχωρίου

- Ηλικία έως 30 ετών
∆ιάρκεια Τεσσερα (4) έτη

∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ – ÀÔÙÚÔÊ›·
¢‹ÌÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜  ∞ÚÙÂÛÈ·ÓÔ‡ 1, 43100 ∫·Ú‰›ÙÛ·  
∆ËÏ: 24410 21493 24410 71520  fax:24410 71525  http://www.mail.gr / www.karditsa-city.gr  
e-mail: municipality@karditsa-city.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. πˆ¿ÓÓË˜ ¶··Î˘Ú›ÙÛË˜

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - ∆ηµότες – κάτοικοι οποιουδήποτε ∆ήµου του Νοµού Καρδίτσας
- Απολυτήριο λυκείου Νοµού Καρδίτσας
- Πτυχίο Πανεπιστηµίου, Πολυτεχνείου ή

άλλης Ανώτατης Σχολής της Ελλάδας
- Αναλυτική βαθµολογία
- Αποδοχή ξένου Πανεπιστηµίου
- Πτυχίο ξένης γλώσσας
- Άποροι ή πολύτεκνοι υποψήφιοι
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία

από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

Κ Λ Η Ρ Ο ∆ Ο Τ Η Μ Α Τ Α
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· π. ∞ÏÙÈÓ·ÏÌ¿˙Ë π. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 240, 68100 ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË  ∆ËÏ: 25510 64601
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞∂  
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜ -  Î. Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∞Ó‰ÚÂ¿‰Ë˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό σε φοιτητές των Θετικών Επιστηµών και ειδικότερα στην
Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική

Προϋποθέσεις - Νέοι, επιµελείς φοιτητές
- Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” και βαθµός  

εισαγωγής στο αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό Τµήµα
- Οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των  υποψηφίων

Τοµείς σπουδών Mεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό σε πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Προϋποθέσεις Ο υποψήφιος πρέπει: 
-να κατάγεται  από την Κεφαλλονιά και να είναι εγγεγραµµένος
στο  Μητρώο ή ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου ή Κοινότητας του νησιού
ο ίδιος, ή τουλάχιστον, ο ένας από τους γονείς του

-να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της Κεφαλλονιάς
-να έχει ηλικία έως 35 ετών
-να έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ της Ελλάδας 
-να έχει βαθµό πτυχίου, 6.00  ή βαθµό Master 7.00 και άνω 
-να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να 
έχει τύχει αναβολής στράτευσης για την προβλεπόµενη 
διάρκεια των σπουδών του

-να µη λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή
-τα εισοδήµατα του ίδιου και των γονέων του να µην υπερβαίνουν 
το ποσό των 55.000,00 ευρώ

- να υπάρχει θετική πιστοποίηση από το ΑΕΙ για την πρόοδο των
µεταπτυχιακών του σπουδών (ανανέωση υποτροφίας)

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης 
α)  για ένα (1) ακόµη έτος στην περίπτωση  master και
β)  για τρία (3) ακόµη έτη στην περίπτωση διδακτορικού

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ º. ∞ÓÙ‡·
¶. Ã·ÚÔÎfiÔ˘ 60  ∆.£. 129, 28100 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜
∆ËÏ: 26710 22524    fax: 26710 28956

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
∞Á·ıÔÂÚÁ¿ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
¶. πˆ·ÎÂ›Ì °-10, 45221 πˆ¿ÓÓÈÓ·  ∆ËÏ: 26510 26279  e-mail: klirodot@hol.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των 
Πανεπιστηµίων της χώρας

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από το Εκκλησοχώρι, διαφορετικά από τις 

Κοινότητες Καλοχωρίου, Βουτσαρά, Κουρέντων και Σουλοπούλου 

∆ιάρκεια

∞ÚÙ¤ÌÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ™‡ÚÔ˘, 84100 ™‡ÚÔ˜
∆ËÏ: 22810 79382,    22810 82583

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής,
κατά προτίµηση, και µεταπτυχιακές σπουδές  στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Αριστούχοι φοιτητές
- Καταγωγή από τη Σύρο
- Οι υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να ασκήσουν 

το επάγγελµά τους, τουλάχιστον, για µια δεκαετία στη Σύρο

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ∑˘ÁÔ‚ÈÛÙÈÓÒÓ: ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4, 10677 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3825364  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. µ. Ã·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ - ∞ÈÁ›ÓË˜ 3, 11362 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 8823522

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί στο Ζυγοβίστι οι ίδιοι 

ή ένας από τους γονείς τους
- Το ήθος και η επίδοση των υποψηφίων 

(βαθµός απολυτηρίου λυκείου)
∆ιάρκεια



145

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÔÛÙoÏ¤ÏÏË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
™¯ÔÏÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹,  81104 ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˜ §¤Û‚Ô˘  ∆ËÏ: 22530 61203

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Αριστούχοι φοιτητές
- Καταγωγή από το Μανταµάδο Λέσβου 

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ·Ú‚·Ú›ÙË µÏ·Û›Ô˘
ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜
¶Ï·ÙÂ›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú‡ÙÛË 8, 10561 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3221917, 210 3225310  fax: 210 3249398
e-mail:Isparnas@otenet.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ã. ∫·Ï·Ì¿ÎË˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (3 υποτροφίες) και µεταπτυ-
χιακές σπουδές (1 υποτροφία στο εξωτερικό) σε φοιτητές 
όλων των κλάδων

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το ∆ήµο Σικυώνος, Νοµού Κορινθίας

∆ιάρκεια

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοι-
τητές και πτυχιούχους των ΑΕΙ, των Τµηµάτων ∆ηµοσιογραφίας,
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και συγκεκριµένα
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 
του Παντείου Πανεπιστηµίου 

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ελληνική υπηκοότητα
- Ηλικία έως 25 ετών
- Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόµιµη 

απαλλαγή ή αναστολή κατάταξης
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγγραφεί ως φοιτητές σε έτος 

φοίτησης ή ως µεταπτυχιακοί φοιτητές ενός από τα 
παραπάνω τµήµατα και να µην έχουν περατώσει τη φοίτησή τους
ή τις µεταπτυχιακές σπουδές τους

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µÈ‰¿ÏË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ (∂.™.∏.∂.∞)
∞Î·‰ËÌ›·˜ 20, 10671 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3632601-5
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ™Ù¤ÏÏ· ™·ÓÔ˘‰¿ÎË
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µÚ¤ÏÏ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ∆Â¯ÓÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ∫Ô˙¿ÓË˜ - §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô
π. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 9-11, 50100 ∫Ô˙¿ÓË  ∆ËÏ: 24610 30997, 24610 33978 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι  λυκείων Κοζάνης  - Βαθµός απολυτηρίου λυκείου
- Οικονοµική αδυναµία
- Κοινωνικά κριτήρια (τέκνα πολυτέκνων/άτοµα µε ειδικές ανάγκες)

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ª·Ú›·˜ µÂÚÁˆÙ‹
∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿  ∆ËÏ: 26710 41155,  26710 42255
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ  µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ µã 17-19, ƒËÁ›ÏÏË˜ 10675 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ/fax: 210 7244251     

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ενός ή δύο καλλιτεχνών
στο πιάνο ή µονωδία ή διάφορα όργανα συµφωνικής ορχήστρας

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µÏ·Ì›ÙÛ· πˆ¿ÓÓË
¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘  37012 ∆Û·ÁÎ·Ú¿‰· ª·ÁÓËÛ›·˜
∆ËÏ: 24260 49385  e-mail:info@dimosmouresiou.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Άπορος µαθητής 
- Κάτοικος Τσαγκαράδας
- Απολυτήριο λυκείου µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·  µÔÛÙ¿ÓË ∞. °ÂˆÚÁ›Ô˘
ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎ¿  ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ª˘ÙÈÏ‹ÓË˜  
∫·Ú·ÓÙÒÓË 2, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË  ∆ËÏ: 22510 28518, 28515 
http://www.mytilene-charity-institution.com  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ™Ù¤ÏÏ· ™ËÌ·ÓÙ‹ÚË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (Κύπρος)
σε φοιτητές των ΑΕΙ. Εξαιρούνται Στρατιωτικές Σχολές, ΤΕΙ και
ΣΕΛΕΤΕ

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές 
- Αριστούχοι απόφοιτοι λυκείου
- Καταγωγή από τη νήσο Λέσβο µε προτεραιότητα από τα

∆ηµοτικά   ∆ιαµερίσµατα Παµφίλων και Μυστεγνών 
και του ∆ήµου Μυτιλήνης
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ÿ‰Ú˘Ì· «∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘»
ª·Ú·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80-84, 26331 ¶¿ÙÚ·
∆ËÏ: 2610 240800  fax: 2610 240825  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °Ú·Ê. ¡ÈÎ. ¢Ô‡ÚÔ˘

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι, απόφοιτοι ∆ηµοσίων λυκείων Πατρών 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· «∞ıËÓ¿˜ °ÎÈ˙ÈÒÙË»
¢‹ÌÔ˜ ∆ÛÔÙ˘Ï›Ô˘
πÛÙÔÚÈÎfi √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ  ∆.∫. 50002 ∆ÛÔÙ‡ÏÈ ∫Ô˙¿ÓË˜  ∆ËÏ: 24680 31626  fax:  24680 31921

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Κοινότητα Κριµινίου της Επαρχίας Βοΐου του
Νοµού Κοζάνης

- Οικονοµική αδυναµία

°ÂÚÔÏ˘Ì¿ÙÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· 
∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °ÂÚÔÏ˘Ì¿ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘
∫·Ú‰·Î¿Ù·, 28100  ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿
∆ËÏ: 26710 85422, 22335  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¶·Ó·Á‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÙÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές  σπουδές στο εσωτερικό

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι Καρδακάτων ή να
κατάγονται από τα Καρδακάτα και ο ένας τουλάχιστον από τους
γονείς να είναι εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο ∆.∆. Θηναίας – 
Καρδακάτων ∆ήµου Αργοστολίου. Σε περίπτωση µη κάλυψης των 
θέσεων, η επιλογή θα γίνει από υποψήφιους – µόνιµους κατοί
κους των χωριών που υπάγονται στην πρώην κοινότητα Θηναίας
Ρίζα, Κοντογουράτα, Πετρικάτα (αφού αποκλειστούν όσοι

προέρχονται από µεταδηµότευση)  

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑ËÓÔ‚›·˜ ∞. ¢ËÌ¿‰Ë
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË
∫·Ú‡ÙÛË 14,  10561 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3237154   fax: 210 3247092

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Μέλη της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης
- Απολυτήριο σχολείου
- Ακαδηµαϊκή επίδοση (αναλυτική βαθµολογία της Σχολής)
- Αντίγραφο πτυχίου (για µεταπτυχιακές σπουδές)
- Οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
- Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια ∆έκα (10) µήνες
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÃÚÈÛÙÔ‰. ∂˘ı˘Ì›Ô˘
°·Ì‚¤Ù· 4 (5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 10678 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3300838  e-mail:klirxefthimiou@yahoo.gr

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους:
- Ιατρικής: Ψυχολογία της Υγείας
- Φυσικής: Φυσική του του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
- Πληροφορικής: Θεωρία Επιστήµης Υπολογιστών
- ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης: Θετικές Επιστήµες στην Εκπαίδευση

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την πόλη ή το Νοµό Ιωαννίνων

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∂ÏÂ˘ıÂÚ¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘
∞Ú¯¿ÓÂ˜, 70100 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ÙË˜
∆ËÏ: 2810 751802,  2810 751488  fax: 2810 751898

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 

Προϋποθέσεις - Επιµελείς φοιτητές
- Καταγωγή από τις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∑·Ï¿¯·
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ •¿ÓıË˜ Î·È ¶ÂÚÈıÂˆÚ›Ô˘
67100 •¿ÓıË  ∆ËÏ: 25410 70488,  25410 28305

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδέ σε φοιτητές των ΑΕΙ 

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το Νοµό Ξάνθης  
- Αριστούχοι, άποροι υποψήφιοι

KÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∂˘ı·Ï›·˜ ∫. ¢ÈÎ·ÈÔÊ‡Ï·ÎÔ˜ – ∑ˆÁÚ·Ê›‰Ô˘
¢‹ÌÔ˜ ™ÂÚ‚›ˆÓ – 50500 ™¤Ú‚È·   ∆ËÏ: 24640 24444  Fax:24640 22355
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∂Ï¤ÓË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι, απόφοιτοι λυκείου
- Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Τριγωνικού 

του ∆ήµου Σερβίων
- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· πˆ·ÓÓ›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¢‹ÌÔ˜ πˆ·ÓÓÈÙÒÓ  ∞‚¤ÚˆÊ 6, 45221 πˆ¿ÓÓÈÓ·  
∆ËÏ: 26510 71478, 26510 71498  e-mail: apok-ioa@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) σε
φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι φοιτητές
- Μαθητές ή µαθήτριες του Λυκείου Ιωαννίνων
- Ο υποψήφιος θα παίρνει την υποτροφία µε την προϋπόθεση 

«της µη απώλειας έτους»

∫·ÛÈÌ¿ÙÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·
∫ÚËÙÈÎ‹ ∂ÛÙ›· ¡.¶.π.¢  -  ™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 12, 11634 ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ  
∆ËÏ: 210 7213321  fax: 210 7239149

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Ιατρικής και της
Οδοντιατρικής Σχολής, καθώς και των ΤΕΦΑΑ Αθήνας

Προϋποθέσεις - Συγγένεια µε το διαθέτη Σεβ. Κασιµάτη
- Καταγωγή ή µόνιµη κατοικία στη Νεύς Αµάρι ή σε 

άλλη Κοινότητα του Νοµού Ρεθύµνου

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÏÔÁÂÚ¿ ºˆÎ›ˆÓ·
84500 ÕÓ‰ÚÔ˜  ∆ËÏ: 22820 22231

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Πανεπιστηµιακών ή 
Πολυτεχνικών Σχολών στους τοµείς της Γεωπονικής, Μηχανικής,
Μηχανολογίας, Χηµείας ή σε Ανώτερες Σχολές Ναυτικών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑ËÏ·Ó¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘
82100 ∫·ÏÏÈÌ·ÛÈ¿ Ã›Ô˘

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ
(1 υποτροφία)

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι, απόφοιτοι του Λυκείου Καρδαµύλων

∆ιάρκεια
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∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· Î·È √ÈÎÔÎ˘ÚÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜
¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, 37001 ∑·ÁÔÚ¿ ª·ÁÓËÛ›·˜    ∆ËÏ: 24260 22520, 22305, 23560 fax:24260 23128
www.zagora.gr   e-mail:dzagora@otenet.gr / info@zagara.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις Οι υπότροφοι πρέπει:
- να έχουν γεννηθεί στη Ζαγορά, η δε οικογένειά τους να είναι 

µονίµως εγκατεστηµένη στη Ζαγορά προ της γέννησής τους
- να είναι άποροι
- να είναι υγιείς, µε ηθικές αρχές
- να µην είναι υπότροφοι άλλου κληροδοτήµατος

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™Ù˘Ï. ∫·ÛÈÌ¿ÙË
§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 9, 10551 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3249007  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫. ª·ÏÙ¿˜

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη) σε 
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ:
1) της Γεωπονικής Σχολής και τους ειδικούς κλάδους της
2) των Καλών Τεχνών (αποκλειστικά Ζωγραφικής, Γλυπτικής 
και Μουσικής)

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ¡ÈÎ. ∫·˘Î¿Ï·
£˘ÌÈ·Ó¿ – ¢‹ÌÔ˜ ∞Á. ªËÓ¿  ¡ÔÌfi˜ Ã›Ô˘
∆ËÏ: 22710 32929  e-mail: agiomina@can.gr 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ∫. ™¿ÙÚ·

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Θυµιανών Χίου
- Βεβαίωση του Πανεπιστηµίου ότι ο υπότροφος φοιτά κανονικά
- Ο υπότροφος δε πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ô˙ÒÓË  ∞Ó‰Ú¤·  
ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 40, 30300 ¡·‡·ÎÙÔ˜

Τοµείς σπουδών ∆ύο (2) υποτροφίες

Προϋποθέσεις - Άποροι νέοι
- Καταγωγή από την επαρχία Ναυπακτίας

Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος των 
σπουδών τους

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÔÙ˙·Ì¿ÓË µ·ÛÈÏÈÎ‹˜ 
¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï·›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜   ∆ËÏ: 2310 380600  2310 380659   fax:2310 380663
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοι-
τητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
- ∆ηµότες του δήµου Πυλαίας
- Άπορα παιδιά του ∆ήµου Πυλαίας
- Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, “λίαν καλώς”

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÔÓÙÔÏ¤Ê· ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 
¢‹ÌÔ˜ ™Ì‡ÓÔ˘˜,  23061 ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜   ∆ËÏ: 27330 94364

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις

- Αριστούχοι φοιτητές και πτυχιούχοι ΑΕΙ , ΤΕΙ, ή Επαγγελµατικών
και Τεχνικών Σχολών

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί στο Προσήλιο του 
Νοµού Λακωνίας ή να κατάγονται οι γονείς τους 
από αυτό το νοµό, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους στο

εσωτερικό ή στο εξωτερικό

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÔÏ˘‰¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘ 
¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜  ¶Ï. ∫·ÓÔ˘¿ÎË, 72200 ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘  
∆ËÏ: 28420 90012  e-mail:Kyrva@ier.forthnet.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞. ª·ÚÈ‰¿ÎË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές 
της Ιατρικής Σχολής

Προϋποθέσεις - Άποροι νέοι 
- Απόφοιτοι του Λυκείου Ιεράπετρας
- Αριστούχοι νέοι

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ô˘ÎÔ˘ÊÏ‹ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 
¢‹ÌÔ˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ
°Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙÈ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∆ËÏ: 2410 564227 ¢‹ÌÔ˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για σπουδές στη Γεωπονία ή
την Ιατρική 

Προϋποθέσεις
- Βαθµολογία Πανελληνίων εξετάσεων
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από 

άλλη πηγή

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °·Ï¿ÙÂÈ·˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ – ¡ÔÌfi˜ ¢Ú¿Ì·˜  ∆ËÏ: 25210 51210

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 
α) σε φοιτητές των ΑΕΙ (δύο υποτροφίες: ένα αγόρι και ένα κορίτσι)
β) σε φοιτητή του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και

Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) – (µία υποτροφία)

Προϋποθέσεις α) Αριστούχοι, απόφοιτοι λυκείου- Κάτοικοι Καλαµπακίου
β) Κάτοικοι Καλαµπακίου

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ô˘ÎÔ˘ÊÏ‹ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ – ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ 
∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
∫·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16 – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË  ∆ËÏ: 2310 555074,  2310 555053 

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για θέµατα Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και άλλα θέµατα που ενδιαφέρουν την πόλη της Θεσσα-
λονίκης και ανήκουν στα ευρύτερα ενδιαφέροντα του ∆ήµου

Προϋποθέσεις - Άποροι, αριστούχοιυποψήφιοι
- βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν καλώς”
- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ˆÏ¤ÙË °ÂˆÚÁ›Ô˘ 
¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, 37001   ∑·ÁÔÚ¿ ª·ÁÓËÛ›·˜
∆ËÏ: 24260 22520  e-mail:dzagora@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει :
- να είναι κάτοικοι Ζαγοράς
- να προέρχονται από τις φτωχότερες οικογένειες 

του ∆ήµου Ζαγοράς  και να διακρίνονται για την ικανότητά τους
- να έχουν διαγωγή “Κοσµιωτάτη”
- να είναι απόφοιτοι λυκείου
- να µη λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή ή να µην έχουν χάσει

το δικαίωµα υποτροφίας που είχαν

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §·˙·Ú›‰Ë µÏ·‰›ÌËÚÔ˘ 
∞Á·ıÔÂÚÁ¿ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ   
¶. πˆ·ÎÂ›Ì °-10, 45221 πˆ¿ÓÓÈÓ·  
∆ËÏ: 26510 26279  e-mail: klirodot@hol.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των 
Πανεπιστηµίων της χώρας

Προϋποθέσεις -Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από το Νοµό Ιωαννίνων

∫˘·ÚÈÛÛÔÔ‡ÏÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·
¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÏÈÓ‰ÚÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜  ∆ËÏ: 23530 31377, 23530 31222  fax: 23530 31980  
e-mail:kolindros@kolindros.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫fiÚ·Î·

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι οι ίδιοι ή οι γονείς 
τους  στα µητρώα αρρένων ή δηµοτολόγια του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος  Κολινδρού του ∆ήµου Κολινδρού

- Ήθος, αρετή, φιλοµάθεια και διαγωγή κοσµιωτάτη

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· πˆ¿ÓÓÔ˘ ª·Ó‰·Ï›‰Ë
¢‹ÌÔ˜ ¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô˘ (√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ÏÂ˘ÚÔÌ‡ÏÔ˘) 
µ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 1 – 68300 ¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô  ∆ËÏ: 25530 23721

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το ∆ήµο ∆ιδυµότειχου

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª·ÚÁÒÓË ªÈ¯·‹Ï 
πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ    ∆·ÍÈ¿Ú¯Â˜ ª˘ÙÈÏ‹ÓË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË  ∆ËÏ: 22510 61418

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και µε την ακόλουθη σειρά
προτεραιότητας: 

α) σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και
β) σε φοιτητές των ΑΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
(5 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Επιµελείς, ηθικοί και οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
- Έχουν γεννηθεί στην πόλη της Μυτιλήνης ή σε ένα από τα τοπικά

∆ιαµερίσµατα Ταξιαρχών, Βαρειάς, Αγίας Μαρίνας και Πληγωνίου,
διαφορετικά, από οποιοδήποτε µέρος της νήσου Λέσβου

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §‡¯ÓÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘
ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›Ô‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ (∂.™.∏.∂.∞)
∞Î·‰ËÌ›·˜ 20, 10671 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3632601-5 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ™Ù¤ÏÏ· ™·ÓÔ˘‰¿ÎË

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε ΑΕΙ ή
σε ισότιµη αναγνωρισµένη ∆ηµοσιογραφική Σχολή

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ελληνική υπηκοότητα
- Ηλικία έως 35 ετών
- Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόµιµη

απαλλαγή ή αναστολή κατάταξης
- Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµο απολυτήριο αναγνωρισµένης

από το Ελληνικό Κράτος σχολής
- Αποδοχή της Σχολής στην οποία πρόκειται να φοιτήσουν
- Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου θα φοιτήσουν
- Συνεχής επαγγελµατική δηµοσιογραφική απασχόληση,

τουλάχιστον, τριών (3) ετών, σε ηµερήσιες εφηµερίδες ή
σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης

- Να µην έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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ª·ÚÈ‰¿ÎÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· 
∫ÚËÙÈÎ‹ ∂ÛÙ›· ¡.¶.π.¢
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 12, 11634 ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ  TËÏ: 210 7213321  fax: 210 7239149

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστηµίων

Προϋποθέσεις - Καταγωγή, κατά σειρά προτίµησης από τα χωριά Μέσα και 
Έξω  Μουλιανά Σητείας, από την επαρχία Σητείας, το Νοµό
Λασιθίου και την Κρήτη ευρύτερα

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· "ª·ÚÎ›‰Ë ¶¤ÙÚÔ˘ "
∞. ∫·ÚÔ‡˙Ô˘ 9, 33100  ÕÌÊÈÛÛ·  ∆ËÏ: 22650 28459  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ºˆÎ›‰Ô˜ Î. ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜ 
(¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές(6 υποτροφίες)  σε φοιτητές των ΑΕΙ και
Μεταπτυχιακές σπουδές (3 υποτροφίες) 

Προϋποθέσεις - Αποφοιτήσαντες µαθητές από το Λύκειο Άµφισσας 

∆ιάρκεια Τέσσερα (4) έτη για προπτυχιακές σπουδές

ÿ‰Ú˘Ì· «∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª·Ùı·˚¿ÎË πˆ¿ÓÓÔ˘ »
¢‹ÌÔ˜ ¡Â·fiÏÂˆ˜  µÚ·¯¿ÛÈÔ, 72054 ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘
∆ËÏ: 28410 31222  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ∫. ªÔÛ¯Ô‚ÈÙ¿ÎË

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες σε µαθητές και µαθήτριες των τεχνικών σχολών 
της Κρήτης

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη γενέτειρα του διαθέτη (Βραχάσι)

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÂÏ¿ π·ÎÒ‚Ô˘
¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ -  ¶Ï. ∫·ÓÔ˘¿ÎË, 72200 ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘
∆ËÏ: 28420 90012  e-mail:Kyrva@ier.forthnet.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞. ª·ÚÈ‰¿ÎË 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Άποροι νέοι 
- Καταγωγή από το ∆ήµο Ιεράπετρας
- Αριστούχοι νέοι

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÈÁÎ‹ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘  
∆Û·Î·ÛÈ¿ÓÔ˘ 4
∆ËÏ/fax: 26950 23163  e-mail:klipar@otenet.gr   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. •¤ÓÔ˜

Τοµείς σπουδών α)Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή  στο εξωτερικό 
β)Μεταπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις

- Νέοι, ορφανοί από πατέρα
- Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από το ∆ήµο Ζακύνθου
- Απόφοιτοι των Λυκείων Ζακύνθου
- Ηλικία όχι µεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ª·Ú›·˜ ªÂÏ‹
82100 ∫·Ú‰¿Ì˘Ï· Ã›Ô˘

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό σε  φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Οικονοµικά ασθενείς φοιτητές
- Απόφοιτοι του Λυκείου Καρδαµύλων

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¡. ‹ ∂. ªÈÎÚÔ˘Ï¿ÎË
æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÙÙÈÎ‹˜  "¢ƒ√ª√∫∞´∆∂π√"  ¡.¶.¢.¢. 
πÂÚ¿ √‰fi˜ 343, 12461 Ã·˚‰¿ÚÈ   ∆ËÏ: 210 5404112 

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του 5ου΄έτους
(9ου - 10ου εξαµήνου) των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων ή του 3ου έτους (5ου - 6ου
εξαµήνου) της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Προϋποθέσεις - Οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
- Βαθµολογία όλων των προηγούµενων σπουδαστικών ετών
- Πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας από το οποίο προκύπτει ότι 

η µόνιµη διαµονή της οικογένειας του υποψηφίου δεν είναι 
στην  περιοχή των Πανεπιστηµίων, στα οποία φοιτούν οι
υποψήφιοι
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÈÓˆÙ‹ ∞Ï¤ÎÔ˘   (ÂÈ˜ ÌÓ‹ÌË ∫·Ù›Ó·˜ ¶·ÍÈÓÔ‡)
ªÔÚÊˆÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜
£Ô˘ÎÈ‰›‰Ô˘ 13, 10558 ¶Ï¿Î· – ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3221335, 210 3234267, 210 3227073  fax: 210 3234267
http://www.miet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό στη δραµατική τέχνη ή άλλη συναφή µε αυτήν τέχνη και
σε ειδικότητες οι οποίες προάγουν την θεατρική τέχνη γενικότερα

Προϋποθέσεις α) Σπουδές στο εσωτερικό: φοιτητές ή πτυχιούχοι  αναγνωρισµένης
δραµατικής σχολής, οι οποίοι παράλληλα φοιτούν σε Τµήµα Θεα-
τρικών Σπουδών ελληνικού Πανεπιστηµίου, σε προπτυχιακό ή
µεταπτυχιακό επίπεδο
β) Σπουδές στο εξωτερικό: τεχνικοί θεάτρου, απόφοιτοι Σχολής ή
ελεύθερου εργαστηρίου, κατά προτίµηση µε επαγγελµατική πείρα,
για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να µετεκπαιδευτούν στο
εξωτερικό, σε µία από τις ειδικότητες τεχνικού θεάτρου: φωτιστής,
µηχανικός σκηνής, περουκιέρης, τεχνικός και επιµελητής ήχου,
φροντιστής κ.α. 
- Πτυχίο της Σχολής ή βεβαίωση σπουδών της Σχολής στην οποία

φοιτούν
- Πτυχίο βασικών γνώσεων ξένης γλώσσας για τις υποτροφίες του

εξωτερικού
- Βεβαίωση αποδοχής τους από την επιλεγµένη σχολή του εξωτε

ρικού
- Οικονοµική αδυναµία
- Ελληνική υπηκοότητα ή ελληνική καταγωγή  
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη  

πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÈ¯·Ï¤ÏË ¶·Ó·ÁÈÒÙË 
¢‹ÌÔ˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ô˘ – ¡ÔÌfi˜ §¤Û‚Ô˘  ∆ËÏ: 22520 32712   fax: 22520 32814

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό 
(1 υποτροφία)

Προϋποθέσεις - Άριστος, απόφοιτος των λυκείων του ∆ήµου Πλωµαρίου

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÔ˘ÌÙ˙‹ ∞ÚÈÛÙÔÌ¤ÓË
81107 , ∫·ÏÏÔÓ‹ §¤Û‚Ô˘  ∆ËÏ: 22530 22283,  22530 24120   fax: 22530 24120

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ  

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το ∆ήµο Καλλονής               - Άποροι φοιτητές
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡. ªÈ¯·Ï¤ÙÔ˘
ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ¢‹ÌÔ˜ µÔÈÒÓ, 23053 ¡Â¿ÔÏË - ¡ÔÌfi˜ §·ÎˆÓ›·˜
∆ËÏ: 27340 22226, 27340 24051  e-mail:dimvion@otenet.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞. ªÈÓÒÂÙÚÔ˘ (°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜)

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό 
β) Μεταπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις α) - Άρρενες φοιτητές
- Οι κοντινότεροι συγγενείς του ∆ιαθέτη (σε περίπτωση που οι 

υποψήφιοι είναι ίδιου βαθµού συγγενείς, προηγείται ο 
υποψήφιος µε την καλύτερη βαθµολογία)

- Καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο Βοϊών του Νοµού Λακωνίας
β)  - Αν κάποιος υπότροφος συνεχίσει και για µεταπτυχιακές 

σπουδές, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει, αν θα 
συνεχιστεί η υποτροφία, λαµβάνοντας υπόψη και άλλους 
παράγοντες 

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªÔ˘ÛÙ¿Î· ¶¤ÙÚÔ˘
∫ÔÚı›Ô ÕÓ‰ÚÔ˘, ∆. ∫. 84502 ÕÓ‰ÚÔ˜
∆ËÏ: 22820 61354  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ελληνικά ΑΕΙ)

Προϋποθέσεις α)  – Πρωτοετείς φοιτητές εσωτερικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
- Μόνιµοι κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος

Κορθίου. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποτρόφων δεν 
καλυφθεί από µόνιµους κατοίκους θα επιλεγούν υποψήφιοι
που κατάγονται από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κορθίου

- Βαθµολογική σειρά επιτυχίας
- Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο µε 16 

(πρωτοετείς υποψήφιοι του εξωτερικού)
- Συνέντευξη του υποψηφίου

β)  - Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
Κορθίου – ∆ήµου Κορθίου

- Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία
- Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
- Ηλικία έως 30 ετών -Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν

υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να έχουν χάσει προηγούµενη 
υποτροφία από υπαιτιότητά τους

- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων (ορίζεται από την 
προκήρυξη)

- Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόµιµη 
απαλλαγή ή αναβολή µέχρι το τέλος των σπουδών τους 

- Συνέντευξη του υποψηφίου
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÃÚÈÛÙ›ÓË˜ ª·Ï·ÓÙ›ÓÔ˘ - ¡ÈÎÔÏ·Î¿ÎË
¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ™Ê·Î›ˆÓ 2 - Ã·ÓÈ¿  ∆ËÏ: 28210 50915
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· º·Ï·ÁÁ¿ÚË – ¶ÔÈÌÂÓ¿ÎË

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άπορα κορίτσια
- Καταγωγή από την επαρχία Κισάµου

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª¿ÚÎ· ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ 
¢‹ÌÔ˜ πˆ·ÓÓÈÙÒÓ, °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ - ∞‚¤ÚˆÊ 6, 45221 πˆ¿ÓÓÈÓ·  
∆ËÏ: 26510 71478, 26510 71498

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές ή µεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστηµίων
- Ελληνική υπηκοότητα
- Καταγωγή από την Ήπειρο

∆ιάρκεια Ένα έως δύο (1-2) έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªˆÚ·˝ÙË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È §ÈÏ›Î·˜ (ÕÓ‰ÚÔ˜)
¢fiÌÔÏË 18, 11636 ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7514707    fax: 210 7014272,   210 7569290

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι φοιτητές

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ªˆÚ·˝ÙË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È §ÈÏ›Î·˜ (™‡ÚÔ˜)
¢fiÌÔÏË 18, 11636 ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7514707    fax: 210 7014272,   210 7569290

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε όλες τις επιστήµες,
µε ενδεικτική προτίµηση, στην Ιστορία, την Τέχνη, 
τη Ναυτιλία και τα Οικονοµικά

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη Σύρο

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË
30100   ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∞ÁÚ›ÓÈÔ

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το Αγρίνιο

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∑‹ÓˆÓ· π. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
¢‹ÌÔ˜ µÂÏ‚ÂÓÙÔ‡ , 50 400 µÂÏ‚ÂÓÙfi˜ - ¡ÔÌfi˜ ∫Ô˙¿ÓË˜
∆ËÏ: 24640 32202    fax: 24640 31547   e-mail: velvento@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ (ιδίως
στους επιστηµονικούς κλάδους της Ιατρικής, της Μαιευτικής και
της Γεωπονίας)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι Σχολείου της Κοινότητας Βελβεντού του Νοµού
Κοζάνης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· πˆ¿ÓÓË Î·È ƒˆÍ¿ÓË˜ ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ¡›Î·È·˜,  41500 §¿ÚÈÛ·  ∆ËÏ: 2410 921250,  2410 921205   fax: 2410 921868
e-mail:nikaia1@lar.forthnet.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢ËÌ. ∫ÔÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές και πτυχι-
ούχους της Ιατρικής (εξαιρούνται τα τµήµατα της Οδοντιατρικής
και της Φαρµακευτικής),της Νοµικής ή της Φιλοσοφικής Σχολής
(δύο δικαιούχοι-ένα αγόρι και ένα κορίτσι- µε τη δυνατότητα χορή-
γησης και σε τρίτο δικαιούχο) των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Άριστοι υποψήφιοι
- Άποροι υποψήφιοι
- Κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Νίκαιας, εγγεγραµµένοι 

στα ∆ηµοτολόγια του παραπάνω ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
- Γενικός βαθµός σπουδών επτά (7) και πάνω
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από 

άλλη πηγή

∆ιάρκεια - Μέχρι τη λήξη των σπουδών τους (προπτυχιακές σπουδές)
- ∆ύο (2) έτη για τις µεταπτυχιακές σπουδές µε δυνατότητα

ανανέωσης για  δύο (2) ακόµη έτη
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· §Ô˘Î¿ Î·È ∂ÏÈÓ›ÎË˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
√ÌÔÛÔÓ‰›· ¢˘ÙÈÎÔÌ·ÎÂ‰ÔÓÈÎÒÓ ™ˆÌ·ÙÂ›ˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 30, (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 54624 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË  
∆ËÏ: 2310 253856, 2310 274436   fax: 2310 274436  e-mail:odsth@otenet.gr

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και στην
Αµερική, σε πτυχιούχους  κλάδων που αναφέρονται, κυρίως, στις
Ανθρωπιστικές Επιστήµες, στην Παιδεία, στην Υγεία, στην 
οργάνωση των Οικονοµικών κ.λ.π. 

Προϋποθέσεις -Απόφοιτοι λυκείων Καστοριάς, Τσοτυλίου και  Φλώρινας
-Πτυχιούχοι του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης
-Αριστούχοι πτυχιούχοι - βαθµός «Άριστα» ή «Λίαν καλώς»
-Ηλικία 23-25 ετών
-Παιδιά από φτωχές ή ορφανές οικογένειες, κατά προτεραιότητα
-Το ήθος των υποψηφίων

∆ιάρκεια ∆ύο (2) - Τρία (3) έτη (οι υπψήφιοι οφείλουν να προσκοµίζουν ανά
εξάµηνο βεβαίωση της επίδοσης και της συνέχισης των σπουδών
τους

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶··¤ÙÚÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 
30009 º˘ÙÂ›Â˜ •ËÚÔÌ¤ÚÔ˘ ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·Ó›·˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Σπουδαστές και φοιτητές της Κοινότητας Φυτειών 

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ. ¶·Ú·Ú›·
∆Û·Î·ÛÈ¿ÓÔ˘ 4, ∑¿Î˘ÓıÔ˜
∆ËÏ/fax: 26950 23163  e-mail:klipar@otenet.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. •¤ÓÔ˜

Τοµείς σπουδών -Προπτυχιακές σπουδές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερι-
κό και στο εξωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
- Μεταπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων Ζακύνθου
- Καταγωγή από τη νήσο Ζάκυνθο
- Απόφοιτοι των Λυκείων Ζακύνθου
- Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» ή «Πολύ Καλά»
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¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·
¢‹ÌÔ˜ ∆Ú›ÔÏË˜  ∆ËÏ: 2710 223410  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·Ú·ÓÙÔ‡Ï·˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Τρίπολη
- Απόφοιτοι του 1ου Λυκείου Τρίπολης
- Βαθµό απολυτηρίου, τουλάχιστον,  ∆εκαεπτά (17)
- Οικονοµική  αδυναµία του φοιτητή

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶ËÏ¿Ï· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 
√Ì‹ÚÔ˘ 51, 10672 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3623244   fax: 210 3617910
e-mail:dimaras@hol.gr 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές  στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του σχολείου Βρεσθενών Νοµού Λακωνίας
- Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τον οικισµό 

Βρεσθενών. Θεωρούνται ότι κατάγονται από τον οικισµό 
αυτό όσοι έχουν γεννηθεί εκεί ή ο ένας, τουλάχιστον, 
από τους δύο γονείς έχει γεννηθεί εκεί ή είναι οι ίδιοι ή ο 
ένας, τουλάχιστον, από τους γονείς τους εγγεγραµένος στα 
∆ηµοτολόγια της πρώην Κοινότητας

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °. ¢. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏË˜ - ¡ÔÌfi˜ ∞ÚÎ·‰›·˜  ∆ËÏ: 27910 22265  fax: 27910 24542
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· Ã. ∫·Ï·ÌÔ‡Ú‰·

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Παραδεισίων, του 
∆ήµου Μεγαλόπολης

- Άποροι φοιτητές

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¡. ¶›ÛÛ·
¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ -   ¶Ï·Ù. µÈ˙˘ËÓÔ‡ 1, 69100 ∫ÔÌÔÙËÓ‹
∆ËÏ: 25310 24444, ÂÛˆÙ. 137    fax: 25310 22966   e-mail:d Komot@otenete gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. Ã. ªÈ¯·‹Ï

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές  στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι αριστούχοι µαθητές των λυκείων της Κοµοτηνής
- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από την Κοµοτηνή ή από την περιφέρεια αυτής

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶ÔÏ›ÙË °ÂˆÚÁ›Ô˘ 
ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ - ¶Ï·ÙÂ›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú‡ÙÛË 8, 10561 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3221917,  210 3225310    fax: 210 3249358
e-mail: Isparnas@otenet.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ã. ∫·Ï·Ì¿ÎË˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής και των Θετικών Επιστηµών (όλων των εξαµήνων)

Προϋποθέσεις -Επιλογή µε διαγωνισµό (στα τρία µαθήµατα που αναφέρονται στη 
σχετική προκήρυξη).Μέσος όρος βαθµολογίας  και των τριών
µαθηµάτων τουλάχιστον 14

- Εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 
Αγ. Αναργύρων, Αγριάνων, Καλλονής, Κεφαλά, Γκοριτσάς και Χρυ
σάφης του ∆ήµου Θεραπνών και του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Καλλιθέας του ∆ήµου Γερουθρών του Νοµού Λακωνίας. Σε περί
πτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από
το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αγίων Αναργύρων 

- Ηλικία για τους άνδρες έως 36 ετών και για τις γυναίκες έως 
32 ετών

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλληπηγή

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶ÏÔ‡ÌË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 
¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, 30023 ÕÓˆ ÃÒÚ·,   ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·Ó›·   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÎfiÚÔ˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές Νοµικής Σχολής, καθώς και σε
φοιτητές Τµηµάτων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Πολυτεχνικών Σχολών ή ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι του Λυκείου Ναυπάκτου
- Καταγωγή από την Κοινότητα Αµπελακιώτισσας ή την 

επαρχία Ναυπακτίας 
- Υποψήφιοι, κατά προτεραιότητα, συγγενείς του διαθέτη που

έχουν το επώνυµο Πλούµη
- Οικονοµική αδυναµία 
- Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου και εισαγωγής στα ΑΕΙ
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¢ˆÚÂ¿ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ 
Î. ¶ÔÏ˘˙fiÔ˘ÏÔ˘ ºÒÙÈÔ˘
¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜  
¶Ï·Ù. µÈ˙˘ËÓÔ‡ 1, 69100 ∫ÔÌÔÙËÓ‹  
∆ËÏ: 25310 24444, ÂÛˆÙ. 137    fax: 25310 22966 
e-mail:d Komot@otenete.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. Ã·Ù˙ËÌÈ¯·‹Ï  

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές  στο εσωτερικό σε φοιτητές της Νοµικής ή
της Ιατρικής Σχολής (2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι, αριστούχοι µαθητές των λυκείων της Κοµοτηνής
- Οικονοµική αδυναµία
- Υποψήφιοι του ∆ήµου Κοµοτηνής

∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 
∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22, 38221 ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 24210 64043, 24210 47501, 24210 39162, 24210 91200

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι, απόφοιτοι Πολυµερείου Ζαγοράς
- Προτιµώνται, σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι συγγενείς του 

διαθέτη  ∆ηµητρίου Πολυµέρη

∆ιάρκεια Έξι (6) έτη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· "∞Óı›Ë˜ ∏Ï. ƒ¤ÛÙË"
34200 πÛÙÈ·›· ∂˘‚Ô›·˜   ∆ËÏ: 22260 52529    fax: 22260 55447

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε 
φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Ο καλύτερος µαθητής ή µαθήτρια του Ενιαίου Λυκείου Ιστιαίας
- Το ήθος και η επίδοση των υποψηφίων

∆ιάρκεια
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜
ŒÍˆ °ˆÓÈ¿, 84700 £‹Ú·  

Τοµείς σπουδών Χορήγηση υποτροφιών ή χρηµατικού βραβείου 

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™¿Î·ÏË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 
ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎ‹ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª¿ÓÔ˘ 18, 54643 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 816582

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι µαθητές
- Καταγωγή από την επαρχία Βοΐου Νοµού Κοζάνης

∆ιάρκεια

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· 
°ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÕÓÓË˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ – ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·
¶·ÙËÛ›ˆÓ 14 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 10677 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3827941    fax: 210 3827941

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας,
σε όλους τους τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι υποψήφιοι
- Καταγωγή από την επαρχία Γορτυνίας του Νοµού Αρκαδίας,

διαφορετικά, από τις λοιπές επαρχίες του Νοµού ή από όλη 
την επικράτεια

- Βαθµός του απολυτηρίου λυκείου

∆ιάρκεια Εννέα (9) µήνες
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ·Û›ÏË Î·È πÔÎÚ¿ÙË ™Î·ÓÙ˙Ô˘Ú¿ÎË
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ø‰Â›Ô ∞ı‹ÓˆÓ  
µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ µã, 17-19 ƒËÁ›ÏÏË˜,  10675 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ/fax: 210 7244251   

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ενός νέου 
καλλιτέχνη στο βιολί

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™·Ú‰ÂÏÏ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¶¿ÓÔÚÌÔ˜, 84200 ∆‹ÓÔ˜  ∆ËÏ/fax: 22830 31262    

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές και σε  σπουδαστές της 
Προπαρασκευαστικής Σχολής Καλών Τεχνών Πύργου Τήνου

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι φοιτητές
- Καταγωγή από τo χωριό Πύργος Τήνου και µη υπαρχόντων,

από τα άλλα χωριά της Κοινότητας Πανόρµου Τήνου
- Απόφοιτοι του Λυκείου Πύργου Τήνου
- Βαθµός του απολυτηρίου λυκείου, τουλάχιστον, “18,5”

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· 
"∞ÊÒÓ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘,Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ™Ù·Ì. ™Ù·Ì¿ÙË"
¢‹ÌÔ˜ £Ë‚·›ˆÓ - √È‰›Ô‰Ô˜ Î·È ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 21, 32200 £‹‚·
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 22620 22621, 22620 29747, 22620 27821   fax: 22620 27628
e-mail:Thivaty@otenet.gr   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °Ú·ÊÂ›Ô  ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ £Ë‚·›ˆÓ

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την επαρχία Θηβών, του Νοµού Βοιωτίας και 
κατά  προτίµηση, από το προάστιο της πόλης της Θήβας “Πυρί”

∆ιάρκεια Τρία (3) έτη
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÛÔ˘Î·Ï¿ πˆ¿ÓÓË 
¢ËÌÔÙÈÎfi  ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘,  37004 ™ÎfiÂÏÔ˜
∆ËÏ: 24240 33502, 24240 34183 24240 23230  fax: 24240 33364
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ™Ù. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ , ΤΕΙ, ΙΕΚ 
(6 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γλώσσας Σκοπέλου 
- Απόφοιτοι του Λυκείου Γλώσσας Σκοπέλου
- Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν περατώσει µε επιτυχία τα 3/5 των

µαθηµάτων τους για κάθε έτος της υποτροφίας
∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

KÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™ÙÚÈÊÙÔ‡ ƒÔ‰›·˜ 
°Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙÈ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ  -  ¢‹ÌÔ˜ ∞¯·ÚÓÒÓ 
¢ËÌ·Ú¯È·Îfi ª¤Á·ÚÔ, ºÈÏ·‰ÂÏÊÂ›·˜ Î·È ªfiÛ‰·  13671 ∞¯·ÚÓ¤˜  ∆ËÏ: 210 2464375   fax: 210 2409127
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· °ÂˆÚÁ›· ªÔ˘ÛÙ·Î¿ÙÔ˘  (¢ÈÎËÁfiÚÔ˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε φοι-
τητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των λυκείων του ∆ήµου Αχαρνών
- Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» (από 18,1 και πάνω)
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται, κατά σειρά προτεραιότητας,
οι υποψήφιοι που προέρχονται: 
α) από µονογονεϊκές και 
β) από πολύτεκνες οικογένειες
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών, εφόσον η επίδοση των 
υποτρόφων είναι καλή

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÛÔ˘ÊÏ›Î· ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ 
∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ – £ËÛÂ›Ô˘  ∆ËÏ: 210 3464314

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητή  
Θεολογικής Σχολής

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για το ήθος 
και την αρετή τους
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ºˆÙ›Ô˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘
¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜ - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË  ∆ËÏ: 25510 64153   fax: 25510 26264

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε φοι-
τητές ΑΕΙ ή  Πολυτεχνικών Σχολών

Μέχρι το τέλος των σπουδών, εφόσον η επίδοση των υποτρόφων
είναι καλή

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

- Καταγωγή από τον Νοµό Έβρου
- Υποψήφιοι που αποφοίτησαν µε άριστα από το Λύκειο ή άλλο 

ισότιµο σχολείο του Νοµού Έβρου

ºÏ·ÌÔ‡ÚÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·
¢. ™.  ∆ËÏ: 2310 409847

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές 

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από Φλάµπουρο, Λέχοβο ή ∆ροσοπηγή Φλώρινας ή 

από  Θεσσαλονίκη

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ºÈÏ›ÙÔ˘ ¢. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 15, 10673  ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3612370   fax: 210 3609059

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ «µε σκοπό τη διά-
δοση των Ελληνικών Γραµµάτων»

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από την Κοινότητα  Ζίτσης Ηπείρου και τα Ιωάννινα
- Οικονοµική αδυναµία
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη

πηγή

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞‰ÂÏÊÒÓ ™. ∆˘¿Ï‰Ô˘
∞ÊÒÓ ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘ 19, 28200 §ËÍÔ‡ÚÈ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜
∆ËÏ: 26710 91208    fax: 26710 91733  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. µ·Û›ÏË˜ °Ú. ƒÔ˘¯ˆÙ¿˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜)

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των ΑΕΙ
και ΤΕΙ της Ελλάδας, καθώς και  µεταπτυχιακές σπουδές στο εσω-
τερικό ή στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα 
δηµοτολόγια   ∆ήµων ή Κοινοτήτων της επαρχίας Πάλλης

- Απόφοιτοι των σχολείων της επαρχίας Πάλλης
- Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων 
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∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶·Ó·Á. ∞. Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜
¢‹ÌÔ˜ ∞ÈÁ›Ô˘ - ∆Ì‹Ì· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ - ¢.∂. - ¢.™.Ã
∞Ó‰Ú. §fiÓÙÔ˘ 37, 25100 ∞›ÁÈÔ ∆ËÏ: 26910 22200 Fax: 26910 23848,
e-mail: dimosa@otenet.gr 

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές

- Καταγωγή από το Αίγιο
- Οικονοµική αδυναµία
- Βαθµός απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν

καλώς”

Μέχρι το τέλος των σπουδών τους

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ - ™ÎÔÚ‰¿
∞ÁÈ¿ÛÔ˜ §¤Û‚Ô˘ ∆ËÏ: 22520 22242

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 
(Θετικές Επιστήµες)

- Άποροι φοιτητές
- Απόφοιτοι του Λυκείου Αγιάσου

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ºˆÙÂÈÓÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¶Ï¿ÙË ¡ÔÌÔ‡ §·ÛÈı›Ô˘  ∆ËÏ: 2810 361069

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Φοιτητές που έχουν γεννηθεί στο χωριό Πλάτη Λασιθίου 
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∞π∆ – Athens Information Technology(∞π∆) – Athens 
Center of Excellence for Research and Graduate Education
19,5 ¯ÏÌ. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, ∆.£. 68, 19002 ¶·È·Ó›· ∞ÙÙÈÎ‹˜
∆ËÏ: 210 6682700, 210 6682728    fax: 210 6682729
e-mail: admissions@ait.edu.gr     www.ait.gr

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στους τοµείς της Υψηλής Τεχνολογίας, της
Πληροφορικής, της Τηλεπικοινωνίας και της ∆ιοίκησης Επιχειρή-
σεων αναφορικά µε την Υψηλή Τεχνολογία (σε συνεργασία µε τα
Carnegie Mellon University, Harvard University’s School of
Government)

Προϋποθέσεις - Ακαδηµαϊκή επίδοση
- Οικονοµική κατάσταση
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσας (TOEFL ή Proficiency)
- Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

ALBA   (Athens Laboratory of Business Administration)
§ÂˆÊ. ∞ıËÓ¿˜ Î·È ÕÚÂˆ˜ 2∞, 16671 µÔ˘ÏÈ·ÁÌ¤ÓË
∆ËÏ: 210 8964531-8     fax: 210 8962139
http://www.alba.edu.gr   e-mail:mskordia@alba.edu.gr  espastra@alba.sdu.gr 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ª·›ÚË ™ÎfiÚ‰È·

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές:
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), 
στις Επιχειρησιακές σπουδές για Νοµικούς (ΜSc)
στη Στρατηγική ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού (MSc)
στη Χρηµατοοικονοµική (MSc)
στο Banking (ΜBA) – (αποκλειστικά για τραπεζικά στελέχη)
στις Ναυτιλιακές σπουδές (MBA)

Προϋποθέσεις - Ακαδηµαϊκή επίδοση
- Προϋπηρεσία , αν υπάρχει (επαγγελµατική / θέση εργασίας)
- Οικονοµική αδυναµία
- Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας των υποψηφίων
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν εργασιακές υποχρεώσεις 

κατά   το διάστηµα της φοίτησής τους

∆ιάρκεια 12 -48 µήνες (ανάλογα µε την υποτροφία)

Α Λ Λ Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε Ι Σ
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¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ °ÚÂ‚ÂÓÒÓ
¶Ï. ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ 1, 51100 °ÚÂ‚ÂÓ¿
∆ËÏ: 24620 74247  e-mail: dimosgre@otenet.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÚÔÎfi‚·

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ 

Προϋποθέσεις - Βαθµός πρόσβασης στα ΑΕΙ
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του

∆ήµου Γρεβενών
- Η µόνιµη κατοικία των υποψηφίων στο ∆ήµο Γρεβενών
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι των λυκείων της πόλης

των Γρεβενών 
- Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται, κατά προτεραιότητας 

οι υποψήφιοι:
α) που είναι ορφανοί από ένα γονέα 
β) που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες 
γ) που προέρχονται από οικογένειες µε 

χαµηλό εισόδηµα

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους ( εφόσον ο υπότροφος επιτύχει σε
όλα τα µαθήµατα του έτους, στο οποίο φοιτά, µέχρι και τη δεύτερη
εξεταστική περίοδο, και προσκοµίσει πιστοποιητικό µε την αναλυτι-
κή βαθµολογία των µαθηµάτων των δύο εξαµήνων της ακαδηµαϊκής
χρονιάς)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τοµείς Γαστρεντερο-
λογίας και συναφών ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς  και στους
τοµείς ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής

Προϋποθέσεις - Ειδικευόµενοι γιατροί στην Γαστρεντερολογία µετά τη συµπλήρω
ση του τρίτου έτους ειδικότητας 

- Ειδικευµένοι γιατροί ανεξάρτητα από το χρόνο λήξεως 
ειδικότητας

- Ειδικευµένοι ∆ιαιτολόγοι ή Επιστήµονες σχετικοί µε τη ∆ιατροφή
- Ηλικία έως 40 ετών
- Ικανοποιητική γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας

∆ιάρκεια Τρείς (3) έως δώδεκα (12) µήνες

∂ÏÏËÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¢È·ÙÚÔÊ‹˜
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 30, 10675 ∞ı‹Ó·   ∆ËÏ/fax: 210 7231332   http://www.eligast.gr
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∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞.∂.
(ÀÔÙÚÔÊ›· ÛÂ ÌÓ‹ÌË ª. µÚ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘)
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ªÂÙfi¯ˆÓ ∂∆∂ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜  
∞ÈfiÏÔ˘ 86, 10232 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3341071

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στους
παρακάτω τοµείς:
Αστικό και Εµπορικό ∆ίκαιο, ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Συναλλαγών
Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) ή σε
άλλο µε την οικονοµική επιστήµη τοµέα  

∆ύο (2) έτη

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

- Ελληνική ιθαγένεια
- Ηλικία έως 27 ετών
- Γνώση ξένων γλωσσών
- Αποδοχή του Πανεπιστηµίου
-Εργασιακή εµπειρία, τυχόν δηµοσιεύσεις, µελέτες, εργασίες,

βραβεία ή διακρίσεις κλπ.

°™∂∂- ∞¢∂¢À
πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 24 , ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 8202231  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫fiÏÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ / Î· ¢ÂÚÌ¿ÓË µ›Î˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  στα
ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα:
- ∆ηµόσια Οικονοµικά
- Πολιτικές Απασχόλησης
- Εργασιακές Σχέσεις
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
- Οικονοµικά της Κοινωνικής Ασφάλισης
- Οικονοµικά της Υγείας
- Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική
- Κοινωνική Έρευνα
- Κοινωνική Πολιτική
- Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ένα (1) έτος

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

- Εργαζόµενοι και παιδιά εργαζοµένων µε µισθωτή εργασία στην
Ελλάδα και πτυχιούχοι της Νοµικής Σχολής και της Σχολής 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών

- Πτυχιούχοι των παραπάνω Σχολών της χώρας ή ισότιµων του
εξωτερικού µε βαθµό πτυχίου, τουλάχιστον, 7.5

- Υποψήφιοι που έχουν διακριθεί για τις επιδόσεις τους στα παρα
πάνω γνωστικά αντικείµενα και έχουν επιλεγεί σε αντίστοιχα 
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών

- Οικονοµική αδυναµία
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∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚ›· (∂.¡.∂)
∞ÏÎÌ¿ÓÔ˜ 10, 11528 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7247056   fax: 210 7247556  e-mail: info@enee.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∆ÈÁÎ·Ú¿ÎË

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε Νευρολογικά κέντρα

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Πτυχίο ΑΕΙ της χώρας ή ισότιµο πτυχίο Πανεπιστηµίου του 

εξωτερικού
- Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
- Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το έτος 1968 και µετά
- Η επίδοση στις σπουδές, η χρηστότητα και το ήθος των 

υποψηφίων
- Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόµιµη απαλλαγή ή 

αναβολή µέχρι το τέλος των σπουδών τους. Επίσης µπορούν να
υποβάλλουν υποψηφιότητα και οι στρατευµένοι ή υπό στράτευση,
στους οποίους χορηγείται από το ∆.Σ. αναστολή χρήσεως της υπο
τροφίας µέχρι την ολοκλήρωση της εκπλήρωσης των στρατιωτι
κών υποχρεώσεων

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή 

∆ιάρκεια - Έξι (6) µήνες ή 
- ∆ώδεκα (12) µήνες (για πρόγραµµα σπουδών επιπέδουM.A./M.Sc.

ή D.E.A. ή άλλου ισοτίµου τίτλου)

∂‡ÍÂÈÓÔ˜ §¤Û¯Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
§ÂˆÊ. ¡›ÎË˜ 13, ∆.∫ 546 23 - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 277315,  2310 241753  fax: 2310 279173   www.efxinos.gr   e-mail: info@efxinos.gr

Τοµείς σπουδών Υποτροφίες για έρευνα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε θέµατα
Ιστορίας, Λαογραφιας, Γλωσσολογίας, Μουσικής, Θεάτρου, Λογοτε-
χνίας κτλ. του Πόντου

Προϋποθέσεις - Αποδεικτικά φοίτησης των υποψηφίων σε µεταπτυχιακό τµήµα 
ή της εκπονούµενης µελέτης - εργασίας στα παραπάνω ειδικά 
θέµατα

Hellenic Canadian Association
∆.£. 30192, 1003 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 9585767, 210 7230086, 210 3450211  fax: 210 9515455, 210 7223281
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î·ı. ª¿ÓÔ˜ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘    ∆ËÏ: 210 3235364,  3229791

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστηµίων
- Βεβαίωση αποδοχής του Πανεπιστηµίου του Καναδά
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ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ
∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 85,  18538 ¶ÂÈÚ·È¿˜
∆ËÏ: 210 4291159 – 65     fax: 210 4290107,  210 4291166
e-mail : ugs@ath.forthnet.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î·  ∂. ¶Ú·Û›ÓÔ˘

Τοµείς σπουδών α)  Μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου στο εξωτερικό
(χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ για σπουδές
σε τοµείς σχετιζόµενες µε τη ναυτιλία  β)  Μεταπτυχιακές σπουδές
προδιδακτορικού επιπέδου από το Lloyd’s Register of Shipping διαµέ-
σου της Ένωσης στο εξωτερικό(Πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας)
σε πτυχιούχους ΑΕΙ για σπουδές σε τοµείς της ναυτιλίας γ) Μεταπτυ-
χιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου στο εξωτερικό (Αγγλόφωνα
Πανεπιστήµια) για σπουδές σχετιζόµενες µε τη ναυτιλία σε πτυχιού-
χους ΑΕΙ ή ΤΕΙ  σε πλοιάρχους και µηχανικούς, πτυχιούχων των Ακα-
δηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 

Προϋποθέσεις α) - Παιδιά ναυτικών
- Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε βαθµό,τουλάχιστον,

«Λίαν καλώς» (7.5)    - Έτος απόκτησης πτυχίου
- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο
- Ηλικία έως 26 ετών
- Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα µε τη χώρα επιλογής (Αγγλικά-
Proficiency of Cambridge ή  TOEFL, Γαλλικά - Supérieur III ή
Sorbonne II, Γερµανικά - Mittelstufe III, Ιταλικά -  Superiore,
Ισπανικά – Superiore, Πορτογαλικά Superior)

- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
- Εκπλήρωση ή αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

β) - Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
(7.5) ή από ΑΕΙ της Μεγάλης Βρετανίας µε βαθµό,τουλάχιστον,
upper second (2,1) 

- Έτος απόκτησης πτυχίου
- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο
- Ηλικία έως 26 ετών
- Πτυχίο αγγλικής γλώσσας: Proficiency of Cambridge ή TOEFL 

ή IELTS
- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
- Εκπλήρωση ή αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

γ) -Απόκτηση διπλώµατος Α’ τάξης - -  Ηλικία έως 35 ετών (πλοίαρ
χοι και µηχανικοί απόφοιτοι των  Ακαδηµιών Εµπορικού 
Ναυτικού)  - Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε βαθµό, τουλάχιστον, 
“Λίαν καλώς” (7.00)    - Έτος απόκτησης πτυχίου

- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο 
- Ηλικία έως 25 ετών
- Πτυχίο αγγλικής γλώσσας: Proficiency of Cambridge ή TOEFL

ή IELTS
- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
-Εκπλήρωση ή αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους
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∂Ù·ÈÚÂ›· ∂˘‚Ô˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
(ÀÔÙÚÔÊ›· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∫ÒÛÙ· Î·È ÃÚ˘Û¿ÓıË˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·)
Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë 60, 10680 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3629504

Τοµείς σπουδών Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε µία από τις Φιλοσοφικές ή
Νοµικές Σχολές ελληνικού Πανεπιστηµίου ή οµοταγούς ιδρύµατος
του εξωτερικού µε θέµα: « Θεσµοί της Αρχαίας Εύβοιας» (µε
δυνατότητα εξειδικεύσεως του Θέµατος) ή «Θεσµοί της 
Ενετοκρατούµενης Εύβοιας» (µε δυνατότητα 
εξειδικεύσεως του Θέµατος)

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

ŒÓˆÛË ∂˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜  "∆Ô µÂÏÔ‡¯È"
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ µÏ¿¯Ô˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜)
µÚ˘Ô‡ÏˆÓ 29,  17237 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7624458       fax: 210 7624458        
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∆ÚÈ¯È¿˜, §˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë˜ (°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜)
∫Ú‹ÙË˜ 28,  15121 ¶Â‡ÎË  ∆ËÏ: 210 2587156,  210 8020267,  210 2511036
e-mail: mail@2lyk-n-filad.att.sch.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Ευρυτανία
- Άποροι υποψήφιοι
- Σειρά επιτυχίας στη Σχολή (πρωτοετείς φοιτητές) 
- Αναλυτική βαθµολογία όλων των εξαµήνων (φοιτητές άλλων ετών)

∆ιάρκεια

∂ÌÂÈÚ›ÎÂÈÔ˜ Î·È ∫·˚ÚÂÈÔ˜ √ÈÎÔÎ˘ÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÕÓ‰ÚÔ˘
84500 ÃÒÚ· ÕÓ‰ÚÔ˘
∆ËÏ: 22820 22470   fax: 22820 23185  e-mail: girokomio@hotmail.com

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε φοι-
τητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε φοιτητές Επαγγελµατικών
Σχολών

Προϋποθέσεις - Ορφανοί, άποροι ή στερούµενοι οικονοµικών µέσων 
- Απόφοιτοι του Λυκείου Άνδρου και του Ναυτικού Λυκείου Άνδρου

∆ιάρκεια
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∂¶∂∞∂∫ ππ
«∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜: ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ŒÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË µ·ÛÈÎ‹ ŒÚÂ˘Ó·»
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô
ªÔÓ¿‰· µ2 ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜
¶ÈÙÙ·ÎÔ‡ 2 Î·È ¶ÂÚÈ¿Ó‰ÚÔ˘, 10558 ∞ı‹Ó·  
http://www.epeaek.gr 
e-mail :mmastora@epeaek.gr 
∆ËÏ: 210 3278067  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:Î· ª·ÓÈ·Ù¿ÎÔ˘

Τοµείς σπουδών Χορήγηση υποτροφιών έρευνας µε προτεραιότητα στη βασική
έρευνα που οδηγεί σε διδακτορική διατριβή και συγκεκριµένα:
α) Υποτροφίες έρευνας µε προτεραιότητα στη βασική έρευνα
β) Υποτροφίες έρευνας σε θέµατα περιβάλλοντος και οικολογίας µε
προτεραιότητα στη βασική έρευνα
γ) Υποτροφίες έρευνας σε θέµατα φύλου και ισότητας µε προτεραι-
ότητα στη βασική έρευνα

Προϋποθέσεις - Όπως ορίζονται στην σχετική προκήρυξη του ΥΠΕΠΘ
(Α.Π: 10369/01.10.2002)

∆ιάρκεια Η διάρκεια του έργου µπορεί να είναι µέχρι τρία (3) έτη. Η διάρ-
κεια µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι (3) έτη και
πλέον µε την προϋπόθεση επαρκούς τεκµηρίωσης, χωρίς, όµως,
αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού

∂ÊÔÚÂ›· ™¯ÔÏÒÓ §¤ÚÔ˘
πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ §¤ÚÔ˘
85400 §¤ÚÔ˜ ∆ËÏ: 22470 23211   fax: 22470 22339

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από τη Λέρο
- Απόφοιτοι του Λυκείου Λέρου
- Άριστοι και επιµελείς υποψήφιοι
- Οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων
- Επιµελής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των µαθηµάτων,

καθώς   και η άριστη επίδοση των φοιτητών

∆ιάρκεια
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π·ˆÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· "THE TOKYO FOUNDATION" 
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowiship Fund)
∆Ì‹Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 30, 10679 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3689698  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔ‡Ú·  e-mail: askoura@interel.uoa.gr

Τοµείς σπουδών Mεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε πτυχιούχους των Τµη-
µάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του (ΕΚΠΑ)
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµατα
Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Νοµικής, Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Οικονοµικών Επιστηµών, Φιλολογίας,
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αγγλι-
κής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερµανικής Γλώσσας, Ιταλικής
και Ισπανικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
Επιστηµών Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, Θεατρικών Σπουδών,
Μουσικών Σπουδών,Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω-
νίας, Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης)

Προϋποθέσεις - Κάθε τµήµα έχει δικαίωµα να προτείνει ένα µόνο υποψήφιο
- Ένταξη σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα για

δίπλωµα ειδικεύσεως ή διδακτορικό
- Βαθµός πτυχίου (Αριστούχοι)
- Οικονοµική αδυναµία
- Συγγραφικό έργο, αν υπάρχει
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν άλλη υποτροφία και

να  µην έχουν πλήρη απασχόληση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα
- Ηγετικές ικανότητες των υποψηφίων

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È £ÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 10, 10677 ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ - ∞ı‹Ó· 
∆ËÏ: 210 3840129   http://www.ibrt.gr  e-mail:ibrt@ibrt.gr

Τοµείς σπουδών α) Μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας σε 
πτυχιούχους της Κλινικής Ψυχολογίας ή ειδικευόµενους 
ψυχίατρους (Υποτροφία «Γιάννης Μπουλουγούρης»)

β) Υποτροφία σε φοιτητές του 2ου  έτους του ΙΕΘΣ (έκπτωση 30% 
στα δίδακτρα του 3ου – 4ου  έτους) 

Προϋποθέσεις α)  Η υποτροφία απονέµεται σε έναν από τους  
εκπαιδευόµενους κάθε εκπαιδευτικού έτους

-   Ηλικία έως 30 ετών
β) Σπουδαστική επίδοση των δύο πρώτων ετών

- Επιµέλεια, συνέπεια, επίδοση στις εργασίες και εξετάσεις

∆ιάρκεια α) και β)  Τέσσερα (4) έτη σπουδών στο ΙΕΘΣ
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∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
∞ÌÂÚÈÎ‹˜ 11. 10672 ,  ∞ı‹Ó·  10672
∆ËÏ: 210 3676439 Fax: 210 3611136 www.kepe.gr  e-mail:kepe@kepe.gr ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· µ. ªÔ˘ÛÔ‡ÓË

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Οικονοµική Επιστήµη

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Ελληνική ιθαγένεια
- Πτυχίο Οικονοµικού Τµήµατος ΑΕΙ της Ελλάδας 

ή ισότιµο της αλλοδαπής
- Βαθµός του πτυχίου
- Γνώση της γλώσσας της χώρας όπου θα φοιτήσουν
- Ηλικία έως 30 ετών
- Για τους άνδρες, εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

ή νόµιµη απαλλαγή ή αναβολή µέχρι το τέλος των σπουδών τους
- Οι υποψήφιοι υπότροφοι δεν µπορεί να είναι υπάλληλοι του ΚΕΠΕ

∆ιάρκεια Μέχρι τέσσερα (4) έτη

∫ÔÚÁÈ·Ï¤ÓÂÈÔÓ ÕıÏÔÓ
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 21, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3611625   ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂Ï¤ÓË ™Î·ÏÙÛ¿

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες µέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή της Βορείου Αµερικής) σε πτυχιούχους των Θετικών
Επιστηµών (εκτός από την Ιατρική) στους τοµείς της Γεωργίας,
Βιοµηχανίας ή Τεχνολογίας

Προϋποθέσεις - Βαθµός πτυχίου «Άριστα» στο µάθηµα ή στα µαθήµατα του
ειδικού αντικειµένου, διαφορετικά, τουλάχιστον, µε βαθµό 
«Λίαν καλώς»

-  Άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών (εξέταση στην 
ξένη γλώσσα)

- Ηλικία υποψηφίων έως 35 ετών
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια ∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα ή δύο (1-2) ακόµη
έτη
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∑’ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎ‹ √ÌÔÛÔÓ‰›· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ
¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 25 (5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 41223 §¿ÚÈÛ·
∆ËÏ: 2410 282982

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στο γνωστικό αντικείµενο
«∆ιαχείριση άγριας πανίδας και λιβαδικών οικοσυστηµάτων» 

Προϋποθέσεις
- Πτυχιούχοι των Σχολών ∆ασολογίας (ΑΕΙ) και  ∆ασοπονίας (ΤΕΙ)
- Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
- Γνώση ξένης γλώσσας
- Επιλογή µε διαγωνισµό

COSMOTE
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ, ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ COSMOTE
§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44, 15125 ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈÎ‹˜
∆ËÏ: 210 6177263, 210 6177566  Fax: 210 6177239
http://www.cosmote.gr/scholarships    e-mail:csr@cosmote.gr

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πρωτοετείς φοιτητές
ελληνικών ΑΕΙ όλων των κλάδων (10 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να είναι
Έλληνες το γένος

- Πρωτοετείς φοιτητές, προερχόµενοι από δέκα διαφορετικούς
κάθε χρόνο νοµούς της ελληνικής περιφέρειας (σύµφωνα µε τη
σχετική προκήρυξη) 

- Το ΑΕΙ εισαγωγής του υποψηφίου να βρίσκεται σε διαφορετικό 
νοµό από το νοµό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του ή 
σε διαφορετικό νησί στην περίπτωση του νοµού ∆ωδεκανήσων  

- Η οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων
- Άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή µε προβλήµατα υγείας
- Βαθµός απολυτηρίου του λυκείου 
- Βεβαίωση από το αρµόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει λάβει

αναβολή για όλη την διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει
λάβει µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση 
κατάταξης 

∆ιάρκεια Μέχρι το τέλος των σπουδών τους
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∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘
∆.£. 14, 55102 ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 486900     fax: 2310 476366
http://www.cieel.gr   e-mail: kdeod@cieel.gr 

Τοµείς σπουδών Παροχή καθεστώτος υποτρόφου σε νέους δικηγόρους 

Προϋποθέσεις Υποψήφιοι µε µεταπτυχιακό τίτλο στους κλάδους:
- Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο
- Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
- ∆ιεθνές Οικονοµικό ∆ίκαιο 

∆ιάρκεια Ένα (1) ή  (2) έτη

§‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ
(¢ˆÚÂ¿ ª·Ú›·˜ ÃÂÈÌ·Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ¶Ô˘Ú‹)
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 14, 10673 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3611042   210 3628978
e-mail: lykeionhellinidon@ath.forthnet.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· Ã·Ú¿ ¢¤Ó‰È·

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κλάδους της Λαογρα-
φίας, Ενδυµατολογίας, Εθνοµουσικολογίας και Μουσειολογίας

Προϋποθέσεις - Ελληνίδες, η ηλικία των οποίων δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη των 30 ετών

- Bαθµός πτυχίου
- Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι ικανές να 

πραγµατοποιήσουν σπουδές επιπέδου πάνω σε συγκεκριµένο 
θέµα ή γνωστικό αντικείµενο

- Γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου Proficiency, Dalf
- Οι υποψήφιες δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

περισσότερες από µία ειδικεύσεις

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος
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ªÈÓˆ˚Î¤˜ °Ú·ÌÌ¤˜
25Ë˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 17, 71202 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ - ∫Ú‹ÙË
∆ËÏ: 2810 399800   fax: 2810 330308 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· µ·ÚÂÏÙ˙¿ÎË   http://www.minoan.gr   e-mail:info@minoan.gr / centralsec@minoan.gr

Τοµείς σπουδών α) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ της Ελλάδας και της
Κύπρου καθώς και των ΤΕΙ της Ελλάδας 
β) Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ και  ΤΕΙ 
της Κρήτης

Προϋποθέσεις α)  -  Καταγωγή από την Κρήτη
-  Φοιτητές που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των 

ΑΕΙ  και ΤΕΙ Ελλάδας και Κύπρου ή φοιτητές, τέκνα των 
εργαζοµένων στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, σε στεριά και 
σε θάλασσα, ανεξαρτήτου σειράς επιτυχίας

β)  -  Καταγωγή από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο
-  Φοιτητές που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις

∆ιάρκεια

ÿ‰Ú˘Ì· ¶·È‰Â›·˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 
– π‰Ú˘Ù¤˜ ¡›ÎÔ˜ Î·È §‡ÓÙÈ· ∆Ú›¯·
§˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 12, ¶Ï¿Î·  ∆ËÏ: 210 3228922  fax: 210 3253461  
e-mail: info@ipep-gr.com  

Τοµείς σπουδών α)  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε
πτυχιούχους ΑΕΙ της χώρας ή αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων του
εξωτερικού
β)  Μεταδιδακτορική έρευνα

Προϋποθέσεις α) – Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, 8.00 ή ισότιµη   
βαθµολογία από αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια του   εξωτερικού

- Βεβαίωση αποδοχής του Πανεπιστηµίου επιλογήςτους
- Εµπεριστατωµένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν 

γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής  διατριβής
-  ∆ύο συστατικές επιστολές 
- Γνώση δύο ξένων γλωσσών ( κατοχή αντίστοιχου πτυχίου)
- Οικονοµική αδυναµία
β)– ∆ιδακτορικό δίπλωµα µε βαθµό ‘Άριστα»

-  ∆ύο συστατικές επιστολές
- Εµπεριστατωµένη πρόταση έρευνας 
- Γνώση δύο ξένων γλωσσών ( κατοχή αντίστοιχου πτυχίου)
-  Οικονοµική αδυναµία

∆ιάρκεια
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™‡ÏÏoÁÔ˜  «√È Ê›ÏÔÈ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜»
ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ∞ıËÓÒÓ
µ·Û. ™ÔÊ›·˜ Î·È ∫fiÎÎ·ÏË , 11521 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7282702, 210 7282713,  210 7282706  fax: 210 7290174
http://www.sfm.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ¢. ™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

∞) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ∫˘‚¤ÏË – °È¿ÓÓË ÃÔÚÓ 

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τοµείς και στις ειδι-
κότητες του Θεάτρου και της Μουσικής:
α)  Θεατρική Αγωγή (µε έµφαση στην κατάρτιση και παρουσίαση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων),
β)  Μουσική Βιβλιοθηκονοµία (Πληροφοριακά συστήµατα),
γ)  Μουσική Εκπαίδευση (µε έµφαση στην κατάρτιση και παρου-
σίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων)

Προϋποθέσεις

α) - Πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Θεατρικών  Σπουδών  
- Ελληνική Ιθαγένεια  - Ηλικία έως 30 ετών
- Καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία οι υποψήφι

οι επιθυµούν να σπουδάσουν
- Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού
- Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

υποτροφία του ίδιου αντικειµένου από άλλη πηγή
β)- Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΑΤΕΙ στη  Βιβλιοθηκονοµία και καλές

µουσικές γνώσεις  - Ελληνική Ιθαγένεια  - Ηλικία έως 30 ετών
- Καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία οι υποψήφιοι

επιθυµούν να σπουδάσουν
- Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού
- Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

υποτροφία του ίδιου αντικειµένου από άλλη πηγή
γ)- Πτυχίο Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μουσικών Σπουδών 

ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου και καλές
µουσικές γνώσεις 

- Ελληνική Ιθαγένεια
- Ηλικία έως 30 ετών
- Καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία οι υποψήφι

οι επιθυµούν να σπουδάσουν
- Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο εκπαι

δευτικό ίδρυµα του εξωτερικού
- Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

υποτροφία του ίδιου αντικειµένου από άλλη πηγ

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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µ) ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆ÚÈ¿ÓÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για µουσικές σπουδές

Προϋποθέσεις - Ελληνική Ιθαγένεια
- Ηλικία έως 30 ετών
- Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι αναγνωρισµένων Ωδείων
- Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο µουσικό

ίδρυµα του εξωτερικού
- Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

υποτροφία του ιδίου αντικειµένου από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος 

Τοµείς σπουδών

°) ™ˆÌ·ÙÂ›Ô "∫fiÛÌÔ˜ ÂÓ ∞ÚÌÔÓ›·"
µÚ·‚Â›Ô ∆˙›Ó· ª·¯¿Ô˘ÂÚ

Ολοκλήρωση σπουδών στο εξωτερικό και εξασφάλιση των πρώτων
συναυλιών του υποτρόφου στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό
- Έλληνας και Ελληνίδα
- Ηλικία έως 27 ετών
- Κάτοχος διπλώµατος πιάνου
- Ο υπότροφος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή

πηγή
∆ιάρκεια Ένα (1) ή δύο (2) έτη

Τοµείς σπουδών

°)  ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜»

Ολοκλήρωση σπουδών στο εξωτερικό (Λυρικό τραγούδι) 

Προϋποθέσεις - Επιλογή µε διαγωνισµό (ακρόαση)
- Απόφοιτοι λυκείου
- Ελληνική υπηκοότητα
- Όριο ηλικίας (έως 27 ετών για τις γυναίκες και έως 30 ετών 

για τους άνδρες)
- Κάτοχοι διπλώµατος µονωδίας ή τελειόφοιτοι αναγνωρισµένων

Ωδείων
- Γνώση, τουλάχιστον, δύο ξένων γλωσσών
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία 

από άλλη πηγή
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Revoil - AÓÒÓ˘ÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂÈ‰ÒÓ
∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 5, 16672 µ¿ÚË ∞ÙÙÈÎ‹˜  ∆ËÏ: 210 8976000    fax: 210 8974943  http://www.revoil.gr

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους «Ενέργεια», 
«Περιβάλλον » και «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων»

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι ΑΕΙ
- Οικονοµική κατάσταση
- Έτος απόκτησης πτυχίου
- Βαθµός πτυχίου
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια

α) - Μία (1) υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας (ΕΟΠΕ) 
- Μία (1) υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας – ESMO 

“Athens Grant ‘98”
- Μία (1) υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας –

NOVARTIS «Κων/νου Τέντα»
γ)   Οι υποψήφιοι πρέπει να:      

- έχουν αποδεδειγµένη δραστηριότητα στον ογκολογικό χώρο
- συµµετέχουν στο Συνέδριο µε εργασία
- γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική Γλώσσα

∂Ù·ÈÚÂ›· √ÁÎÔÏfiÁˆÓ ¶·ıÔÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜
§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 105 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), 11475 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ/fax: 210 6457971
http://www.hesmo.gr
e-mail:hesmo@otenet.gr 

Τοµείς σπουδών

α) Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Κλινική Ογκολογία
για νέους γιατρούς ή επιστήµονες
β) Υποτροφίες για τρία (3) ερευνητικά προγράµµατα στο εσωτερικό
γ) Υποτροφίες «Συνεδρίου» (παρακολoύθηση Συνεδρίου της Esmo)
σε 3 νοσηλευτές που ασχολούνται µε την Ογκολογία

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια α) Ένα (1) έτος
β) Ένα (1) έτος
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™.∞.º.∂. 
™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜
Ï·ÙÂ›· ∫·Ú‡ÙÛË 10, 10561 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ/fax: 210 3234340  e-mail: sa-fe@otenet.gr  

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους των ΑΕΙ
της χώρας

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

- Ενεργά µέλη του Σ.Α.Φ.Ε.
- Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
- Αποδοχή του ξένου Πανεπιστηµίου 

ÀÔÙÚÔÊ›· «™ÔÊ›· ™·‚‚›‰Ô˘»

ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ıËÓÒÓ
"√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞π ªπÃ∞∏§ ¶√À§ª∂¡∆∏"
∞fiÏÏˆÓÔ˜ 9∞ Î·È µÔ˘Ï‹˜, 10557 ∞ı‹Ó·  TËÏ: 210 3311729   fax: 210 3311062
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª¤ÍË˜

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ της Αθήνας

Προϋποθέσεις - Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
- ∆ύο (2) συστατικές επιστολές
- Σε απόφοιτους ιδιωτικών σχολείων δε χορηγούνται υποτροφίες
- Ο υποψήφιος δεν πρέπει λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή

∆ιάρκεια Τέσσερα (4) έτη

™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
25Ë˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ª·Ú›·˜ ∫¿ÏÏ·˜, 54646 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 
∆ËÏ: 2310 895909   fax: 2310895961   http://www.tch.gr/Greek/Press/Ypotrofia.htm  

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· °¿ÎË

Τοµείς σπουδών Μετεκπαίδευση στο λυρικό τραγούδι 

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι αναγνωρισµένων Ωδείων ή Μουσικών Σχολών
- Ικανότητα µουσικής ανάγνωσης
- Επαρκής µουσική κατάρτιση
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας
- Ηλικία έως 30 ετών
-  Έλληνες / Ελληνίδες

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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Μεταπτυχιακό: Τρία (3) έτη 
∆ιδακτορικό:     Τέσσερα (4) έτη

™∂∂¶∂ –™À¡¢∂™ª√™ ∂∆∞πƒπø¡ ∂ª¶√ƒπ∞™ 
¶∂∆ƒ∂§∞π√∂π¢ø¡ ∂§§∞¢√™
£¤ÙÈ‰Ô˜ 4, 11528 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7291050-051    fax: 210 7245172  http://www.seepe.gr   e-mail: seepe@seepe.gr

Τοµείς σπουδών α)Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της
Ελλάδας σε θέµατα που κινούνται γύρω από τις δραστηριότητες του
κλάδου, την ενέργεια και την διαχείριση του περιβάλλοντος
β)∆ιδακτορικές σπουδές

Προϋποθέσεις - Βεβαίωση αποδοχής από ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας
- Οι υπότροφοι πρέπει να ολοκληρώσουν την µεταπτυχιακή τους

εργασία σε προκαθορισµένο χρόνο 
- Υπάλληλοι και συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού εργαζοµένων στις

Εταιρείες - Μέλη του ΣΕΕΠΕ δεν δικαιούνται υποτροφία
- Βαθµός και έτος απόκτησης πτυχίου / διπλώµατος, καθώς και 

η σχετικότητα της εργασίας µε το Θέµα 
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη

πηγή

∆ιάρκεια

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ 
¡ÔÌÔ‡ •¿ÓıË˜
µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 6, 67100 •¿ÓıË  ∆ËÏ: 25410 27150

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές (υποτροφίες που προέρχονται από δωρεές)

Προϋποθέσεις - Καλή επίδοση
- Καταγωγή από το Νοµό
- Άριστο ήθος
- Οικονοµική αδυναµία
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ø‰Â›Ô º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜
πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 41, 10680  ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3634000  fax: 2103602827   http:// www.nakas.gr

Τοµείς σπουδών α) Yποτροφίες φοίτησης ενός έτους (κάλυψη διδάκτρων) 
για σπουδές στον τοµέα κλασικής µουσικής του Ωδείου 
β)  ∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού για τη λήψη υποτροφίας της
Yamaha Music Foundation of Europe (κάθε χρόνο ο διαγωνισµός
καλύπτει διαφορετική κατηγορία µουσικού οργάνου)
γ)  Παροχή ενισχυτικών υποτροφίων σε έναν ή περισσότερους
σπουδαστές που έχουν επιλεγεί από το Berklee College of Music,
µέσω της διαδικασίας των ακροάσεων
(auditions@berklee.edu)

Προϋποθέσεις α) ∆ιαδικασία ζωντανής ακρόασης
β) Οι υποψήφιοι πρέπει:
-   να φοιτούν σε αναγνωρισµένο Ωδείο, Μουσική Σχολή ή ΑΕΙ 

της Ελλάδας
-   να έχουν γεννηθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 1983
γ)  Ακροάσεις σε σχετικό µουσικό όργανο, µε ερµηνεία ενός 

έργου της επιλογής του υποψηφίου
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°ÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ  (DAAD)
°ÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ¶ÚÂÛ‚Â›·, ªÔÚÊˆÙÈÎfi ∆Ì‹Ì·  -  ∫·Ú·ÔÏ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, 10675 ∞ı‹Ó· - ∫ÔÏˆÓ¿ÎÈ
∆ËÏ: 210 7285209   fax: 210 7251205  http:// www.daad.de

Τοµείς σπουδών α)  Μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισµένη γερµανική 
Ανωτάτη Σχολή σε πτυχιούχους των παρακάτω κλάδων:
Μουσικής, Εικαστικών Τεχνών, Κινηµατογράφου, Σχεδίου- Γραφικών
Τεχνών / Design και Αρχιτεκτονικής  β)  Μεταπτυχιακές σπουδές σε ανα-
γνωρισµένη γερµανική Ανωτάτη Σχολή για πτυχιούχους όλων των κλάδων
γ)  Μελέτη για πτυχιακή εργασία σε φοιτητές των κλάδων Γερµανικής
Φιλολογίας, ∆ιδασκαλίας Γερµανικής Γλώσσας ως ξένης Γλώσσας και
µετάφρασης  δ)  Παρακολούθηση Θερινών Τµηµάτων γερµανικών Ανωτά-
των Σχολών για προχωρηµένους φοιτητές όλων των κλάδων σε µαθήµατα
γερµανικής γλώσσας και γερµανικού πολιτισµού  ε)  Τµήµατα Γερµανικής
Γλώσσας σε Ινστιτούτα Goethe για προχωρηµένους φοιτητές
στ) Υποτροφίες έρευνας για νέους επιστήµονες µε διατριβή και 
ανερχόµενους νέους επιστήµονες στη Γερµανία σε Ανωτάτη Σχολή ή εξω-
πανεπιστηµιακό ερευνητικό Ίδρυµα
ζ)  Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων σε αναγνωρισµένη από το κράτος
γερµανική Ανωτάτη Σχολή ή εξωπανεπιστηµιακό ερευνητικό ίδρυµα  
η)  Ειδικό πρόγραµµα υποτροφιών « DAAD – Ινστιτούτων Leibniz» για
νέους επιστήµονες µε διδακτορική και µεταδιδακτορική διατριβή στη Γερ-
µανία  Θ)  Οµαδικά εκπαιδευτικά ταξίδια αλλοδαπών φοιτητών 
στη Γερµανία  Ι)  Θέσεις πρακτικής εξάσκησης για αλλοδαπούς φοιτητές
των φυσικών επιστηµών και των κλάδων Μηχανικών και Μηχανολογίας,
καθώς και Γεωπονίας και ∆ασοπονίας κ) Ειδικό πρόγραµµα υποτροφιών
“DAAD - Ινστιτούτων Helmholtz για νέους επιστήµονες µε διδακτορική και
µεταδιδακτορική διατριβή

Προϋποθέσεις α) και β)  Παρέχεται η δυνατότητα εµβάθυνσης στο αντικείµενο χωρίς από-
κτηση τίτλου σπουδών σε αναγνωρισµένη γερµανική Ανωτάτη Σχολή 
γ)  Παρέχεται η δυνατότητα συγγραφής πτυχιακής εργασίας στη Γερµανία, η
οποία πρέπει να υποβληθεί στην οικεία Ανωτάτη Σχολή στην Ελλάδα 
δ) Αποκλείονται οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί στο παρελ-
θόν τη Γερµανία για ένα έτος ή εξάµηνο στα πλαίσια άλλων προγραµµάτων 
ε) -  Όλοι οι κλάδοι σπουδών εκτός Γερµανικής Φιλολογίας, ∆ιδασκαλίας
Γερµανικής Γλώσσας ως ξένης Γλώσσας και µετάφρασης.- Οι ενδιαφερό-
µενοι πρέπει να γνωρίζουν γερµανικά µεταξύ επιπέδου Grundstufe I. και
Mittelstufe I.του Ινστιτούτου Goethe στ) Καλή γνώση της γερµανικής γλώσ-
σας (ή της αγγλικής γλώσσας, σε περίπτωση που η Ανωτάτη Σχολή ή το
εξωπανεπιστηµιακό ερευνητικό ίδρυµα επιτρέπει τη χρήση της - Ηλικία
έως 35 ετών, στ) ∆ιεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων σε συγκεκριµέ-
νους τοµείς σε ένα από τα Ινστιτούτα Leibniz,  µε τη δυνατότητα µεταπτυ-
χιακής εργασίας στη Γερµανία  Θ)   Αφορούν οµάδες των 10-15 ατόµων, οι
οποίες µε την καθοδήγηση καθηγητών Πανεπιστηµίων µπορούν να αποκτή-
σουν επαφές σχετιζόµενες µε το αντικείµενο των σπουδών τους και επαφή
µε το γερµανικό πολιτισµό

∆ιάρκεια α)  Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης β)  10 - 24 µήνες, µε δυνατότητα 
ανανεώσεως γ)  1 - 3 µήνες δ)  3 – 4 εβδοµάδες ε)  2 µήνες 
στ) υποτροφίες έρευνας µικρής διάρκειας έως κσι 6 µήνες ή υποτροφίες
έρευνας άνω των 6 µηνών  ζ)  1- 3 µήνες η)  1 – 3 έτη θ)  7 – 12 ηµέρες  

∆ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι
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¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÚÈ˙fiÓ· (UNIVERSITY OF ARIZONA)
∫ÔÏÏ¤ÁÈÔ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ Î·È ªÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ
∆Ì‹Ì· ∞ÂÚÔÓ·˘ËÁÒÓ Î·È ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
The University of Arizona
1130 ¡. Mountain Avenue Bldg. 119,
P. O. Box 210119 Tucson,  Arizona 85721-0119 USA 
Tel: (001) 520-621-6120   fax: (001) 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 

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές για Master ή διδακτορικό από το τµήµα
Αεροδιαστηµικής ή Μηχανολογίας του Πανεπιστηµίου της Αριζόνας

Προϋποθέσεις - Ελληνική καταγωγή

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

¢ÈÂıÓ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹ – ∫¤ÓÙÚÔ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 
(π√C- Olympic Studies Centre – Information Management Department)
Villa du Centenaire
Avenue de l ‘ Elysée  28   
CH - 1006 Lausanne   Switzerland
Tel: +41 21 621 6511   fax: +41 21 621 6386
http://www.olympic.org/uk/passion/studiew/grant/index_uk.asp

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακή έρευνα, διατριβή, άρθρο ή βιβλίο σχετικά µε το
Ολυµπιακό κίνηµα, την ιστορία του, τα ιδανικά του και την επίδρα-
ση των Ολυµπιακών αγώνων σε διάφορους τοµείς της σύγχρονης
κοινωνίας και πολιτισµού, πάνω σε ένα ή περισσότερα από τα ακό-
λουθα αντικείµενα: Ιστορία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Επι-
κοινωνία, Οικονοµικά, Πολιτικές Επιστήµες, Γλωσσολογία, Νοµική,
Αστικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και λογοτεχνικές σπουδές,
Καλές Τέχνες, Εκπαίδευση και Φιλοσοφία

Προϋποθέσεις - Μεταπτυχιακοί υποψήφιοι (επίπεδο Master ή διδακτορικού)
- Καθηγητές Πανεπιστηµίου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το διδα

κτορικό τους (ή άλλο ισότιµο τίτλο σπουδών) τα τελευταία πέντε
έτη και κατέχουν θέση σε Πανεπιστήµιο

- Άριστη γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής Γλώσσας

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος
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ÿ‰Ú˘Ì·  FULBRIGHT
∞ı‹Ó·: µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 6 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ∆.∫ 10674 
∆ËÏ: 210 7241811, 210 7241812, 210 7292023 (ÂÛˆÙ.103), fax: 210 7226510
http://www.fulbright.gr  e-mail:scousoula@fulbright.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î·. ™ÔÊ›· ∫Ô‡ÛÔ˘Ï·
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 4 (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ∆.∫ 54624
∆ËÏ: 2310 242904, fax: 2310 257410
http://www.fulbright.gr  e-mail:edadthes@fulbright.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¡ÙÔ‡ÙË˜

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές  και διδακτορικές σπουδές στις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής (σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων της Ελλάδας σε όλους τους
κλάδους σπουδών, εκτός της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και
της Κτηνιατρικής

- Μέσο όρο βαθµολογίας προηγούµενων ετών οκτώ (8.00),  ή
πτυχίο, τουλάχιστον, µε βαθµό οκτώ (8.00)

- Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Έλληνες υπήκοοι

∆ιάρκεια Ένα (1) έτος

ÿ‰Ú˘Ì· Canon in Europe
Canon Foundation in Europe
Postbus 2262  1180 EG Amstelveen - The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 545 8934     fax: +31 (0) 20 712 8934
http://www.canonfoundation.org
e-mail:foundation@canon-europe.com

Τοµείς σπουδών Έρευνα σε διακεκριµένους Ευρωπαίους διπλωµατούχους 
ερευνητές 

Προϋποθέσεις - Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή τουλάχιστον Master's degree, σε 
όλους τους κλάδους

- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συµπληρώσει δέκα έτη από 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους 

- Η ερευνητική περίοδος διανύεται στην Ιαπωνία

∆ιάρκεια Τρείς έως δώδεκα (3-12) µήνες
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∂cole Normale Supérieure de Cachan
Relations Internationales
61, avenue du Président Wilson
94235 Cachan cedex France Tel: 0033 1 47 40 21 71   Fax: 0033 1 47 40 23 79  
http://www.ens-cachan.fr  e-mail: bourse.internationale@ens-cachan.fr

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές και ∆ιδακτορικές σπουδές (2ο έτος - έρευνα) 
α) στις Επιστήµες: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, Υπολογιστές, 
Φυσική, Χηµεία και Βιολογία
β) στους τοµείς Μηχανικών: Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί
Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
γ) στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες: Κοινωνιολογία,
Ιστορία, Οικονοµικά, Νοµική και ∆ιοίκηση, Σχέδιο, Παιδαγωγικές
Επιστήµες

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι σε επίπεδο Master πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
το 1ο έτος σπουδών τους ή τουλάχιστον, να έχουν ένα 
πτυχίο ή ισοδύναµο αυτού, που αποκτήθηκε εκτός Γαλλίας

- Οι υποψήφιοι σε επίπεδο PhD πρέπει να έχουν, 
τουλάχιστον, πτυχίο Master ή ισοδύναµο, που αποκτήθηκε
εκτός Γαλλίας ή να έχουν εγγραφεί στο 1ο έτος διδακτορικού
εκτός Γαλλίας

∆ιάρκεια Από έξι (6)  έως δώδεκα (12) µήνες

KDI  School of Public Policy and Management
207-43, Cheongnyangni 2-dong Dongdaemun-gu, Seoul 130-868  Korea 
Tel: 00822-3299-1281/1019     Fax: 00822-3299-1223 
http://www.kdischool.ac.kr
e-mail:admissions@kdischool.ac.kr  
Information: Mr. Warren Park – Director of International Affairs

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές για
- Master στη ∆ηµόσια Πολιτική
- Master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
- PhD στη ∆ηµόσια Πολιτική και ∆ιοίκηση

Προϋποθέσεις - Κατοχή εξαιρετικών ακαδηµαϊκών επιδόσεων ή και συστατικών
επιστολών

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Οικονοµική αδυναµία

∆ιάρκεια
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ÿ‰Ú˘Ì· Reuters – ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ √ÍÊfiÚ‰Ë˜
Reuters Institute for the Study of Journalism
Department of Politics and International Relations
University of Oxford  13, Norham Gardens  Oxford, OX2 6PS
Tel: 0044(0)1865 611 090  http://www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

Τοµείς σπουδών Παρακολούθηση προγράµµατος εν ενεργεία δηµοσιογράφων στο
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης 

Προϋποθέσεις - ∆ηµοσιογράφοι µε τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελµατικής
ενασχόλησης µε τη δηµοσιογραφία, οποίοι εργάζονται αποκλει
στικά σε έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης

- ∆ίνεται προτεραιότητα σε δηµοσιογράφους που θα προτείνουν
ερευνητικά προγράµµατα τα οποία εµπίπτουν σε τοµείς ενδιαφέ
ροντος του προγράµµατος

∆ιάρκεια Τρεις (3) ή έξι (6) µήνες 

SOLE – The International Society of Logistics
SOLE/LEF Logistics Education Foundation   http://www.sole.org
e-mail:solehq@sole.org

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στα Logistics 

Προϋποθέσεις - Πτυχιούχοι των ΑΕΙ της χώρας 
- Ενεργά µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

(SOLE/District Greece)

∆ιάρκεια Ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών

∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· «∂ÏÏËÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ã¿Ú‚·ÚÓÙ»1
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 1 Î·È ∫·ÛÛ·‚¤ÙË , 14562 ∫ËÊÈÛÈ¿
∆ËÏ: 210 5698400    ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ŒÏÏË ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ

Προϋποθέσεις - Ελληνική υπηκοότητα
- Οικονοµική αδυναµία

¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ªÈÏ¿ÓÔ˘
Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano  20133
http://www.polimi.it      e-mail:cri :relext@polimi.it

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και έρευνα

Προϋποθέσεις - Ευρωπαίοι φοιτητές
- Οικονοµική κατάσταση
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Ξ Ε Ν Ε Σ  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ι Σ  -  Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Ε Σ

°·ÏÏÈÎfi  πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ  
™›Ó· 31, 10680  ∞ı‹Ó·
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 210 3398739 , 210 3398740  fax: 210 3646873
http://www.ifa.gr      e-mail: scus@ifa.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ÀËÚÂÛ›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ Î·È ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ °·ÏÏÈÎ‹˜ ¶ÚÂÛ‚Â›·˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· – Mme Mireille Voyatzi

°∞§§π∫∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (σε επίπεδο Master, DEA ή
DESS)

Προϋποθέσεις - Ευρωπαίοι φοιτητές
- Ηλικία έως 26 ετών
- Οι γονείς των υποτρόφων ή οι ίδιοι να έχουν εργαστεί στη Γαλλία 

δύο χρόνια πριν από το έτος της υποβολής της αίτησής τους

Πληροφορίες www.cnous.fr/vieetud/bourses.htm#etranger)

1) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ‚¿ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία (σε επίπεδο
Master, DEA, DESS)

Προϋποθέσεις - Ευρωπαίοι φοιτητές επιπέδου Master και ∆ιδακτορικού
- Οι υποψήφιοι πρέπει να κατοικούν στη Γαλλία

Πληροφορίες www.education.gouv.fr/sup/etudiant/aides.htm#univ)

2) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ‚¿ÛÂÈ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

Τοµείς σπουδών
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στους τοµείς:
- µηχανικές επιστήµες, θετικές επιστήµες, επιστήµες της ζωής, 

επιστήµες του περιβάλλοντος, επιστήµες και τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας

- οικονοµία, οικονοµικά, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων 
νοµική, πολιτικές επιστήµες, διεθνείς σχέσεις

Προϋποθέσεις - Έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι διπλώµατος 
αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ

- Προηγούνται οι υποψήφιοι µε ηλικία έως 28 ετών
- Γνώση της γαλλικής γλώσσας

∆ιάρκεια 10 µήνες

Πληροφορίες vrika@ifa.gr

3) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ Vrika
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Τοµείς σπουδών ∆ιδακτορικές και µεταδιδακτορικές σπουδές (σύνδεση µιας γαλλι-
κής επιχείρησης, ενός γαλλικού ή ξένου εργαστηρίου µε  ένα νέο
πτυχιούχο) 

Προϋποθέσεις - Κάθε εθνικότητα
- Κάτοχοι Master

∆ιάρκεια Ο επί διδακτορία φοιτητής προσλαµβάνεται για όλη τη διάρκεια της
ερευνητικής του εργασίας (3 έτη) από την εταιρεία

Πληροφορίες http://www.anrt.asso.fr/ espace_cifre/accueil.jsp?index=2

4) µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Ì¤Ûˆ ŒÚÂ˘Ó·˜  (CIFRE)

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που δίνονται από Πανε-
πιστήµια ή Ανώτατες Σχολές στη Γαλλία (Grandes Ecoles) 

Προϋποθέσεις - Υποτροφίες βάσει κριτηρίων αριστείας
- Άλλα κριτήρια που ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις

Πληροφορίες http://www.egide.asso.fr/fr/guide/choisir/listeecoles

6) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

Τοµείς σπουδών ∆ιδακτορικές σπουδές στη Γαλλία στους παρακάτω τοµείς:
Επιστήµη της Μηχανικής, Οικονοµικά - ∆ιαχείρηση, ∆ικαιο και
Πολιτικές Επιστήµες

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

- Υποψήφιοι διδάκτορες, στα πλαίσια µιας διδακτορικής διατριβής
συνεπίβλεψης και κοινής διεύθυνσης

Πληροφορίες http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel

∆έκα (10) µήνες

5) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ Eiffel Î·È Eiffel Doctorat

Τοµείς σπουδών ∆ιδακτορικές και µετα-διδακτορικές υποτροφίες

Πληροφορίες http://www.fondations.com

7) ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜: ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ, 
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈ‰fiÙËÛË ÛÙ¤Á·ÛË˜   (¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: http://www.caf.fr)
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ªÔÚÊˆÙÈÎfi ∆Ì‹Ì· ÙË˜ ¶ÚÂÛ‚Â›·˜
∂ıÓÈÎ‹˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ 46, 15231 Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ  ∆ËÏ: 210 6709901-2
http://www.gr.emb-japan.go.jp  e-mail:jpnmbgr@hol.gr

π∞¶ø¡π∫∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τοµείς σπουδών που προ-
σφέρονται στα Ιαπωνικά Πανεπιστήµια (άµεση σχέση µε 
τις προπτυχιακές σπουδές των υποτρόφων)

Προϋποθέσεις - Έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ που επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα 
σε Ιαπωνικά Πανεπιστήµια 

- Ηλικία έως 35 ετών
- Πανεπιστηµιακό πτυχίο
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το ενδιαφέρον για την 

ιαπωνική γλώσα (καθώς οι σπουδές θα γίνουν στα ιαπωνικά µε τη
βοήθεια αγγλόφωνου καθηγητή)

∆ιάρκεια Ενάµιση ή δύο έτη

∏Ú·ÎÏÂ›ÙÔ˘ 10, ∫ÔÏˆÓ¿ÎÈ 10673 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3641217-8    fax: 210 3602894

∫À¶ƒπ∞∫∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Τοµείς σπουδών α) Υποτροφίες για φοίτηση στο Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο(Α.Τ.Ι), στο Μεσογειακό Ινστιτούτο
∆ιεύθυνσης Μ.Ι.Μ. και στο Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, Α.Ξ.Ι.Π. (κλάδος σπουδών
hotel and Catering Management ή Culinary Arts )

β) Υποτροφίες για φοίτηση στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Προϋποθέσεις α)  Έλληνες πολίτες
Γνώση της αγγλικής γλώσσας / Επίδοση των υποψηφίων

β)  Έλληνες υπήκοοι 

∆ιάρκεια α)  Α.Τ.Ι.- 3 έτη
β) Μ.Ι.Μ. – 1 έτος
γ) Α.Ξ.Ι.Π. -  3 έτη

Πληροφορίες Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
e-mail:hhic@cytanet.com.cy
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
http://www.hti.ac.cy    e-mail:hti@cytanet.com.cy
Κέντρο Παραγωγικότητας / Μεσογειακό Ινστιτούτο
www.kepa.gov.cy  e-mail:kepaky@cytanet.com.cy
Πανεπιστήµιο της Κύπρου   www.ucy.ac.cy  e-mail:Fm@ucy.ac.cy
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Τοµείς σπουδών Έρευνα/Μεταπτυχιακές  και ∆ιδακτορικές σπουδές στην Ιταλία

Προϋποθέσεις - Έλληνες πολίτες
- Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας
- Ηλικία έως 35 ετών
- Απαιτούµενος τίτλος σπουδών

πÙ·ÏÈÎfi ªÔÚÊˆÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ
¶·ÙËÛ›ˆÓ 47, ∞ı‹Ó·
TËÏ: 210 5242646    http://www.iic.gr  e-mail: segreteria@iic.gr  

π∆∞§π∫∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Τοµείς σπουδών Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα

Προϋποθέσεις

∂Ú·ÙÔÛı¤ÓÔ˘˜ 1, 11635 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ:210 7010444, 210 7514966   fax: 210 7515064   http://www.cimo.fi

ºπ§∞¡¢π∫∏ ¶ƒ∂™µ∂π∞

ƒø™π∫∏ ¶ƒ∂™µ∂π∞
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ §‡ÙÚ· 28, 15452 ¶·Ï·Èfi æ˘¯ÈÎfi
∆ËÏ: 210 6725235,   2106726130 

Τοµείς σπουδών Προπτυχιακές σπουδές, µεταπτυχιακές σπουδές ή και έρευνα 

Προϋποθέσεις - Καλή γνώση της Ρωσικής ή Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας
(προπτυχιακές σπουδές ή έρευνα)

- Γνώση της Ρωσικής γλώσσας (µεταπτυχιακές σπουδές)

∆ιάρκεια - Τέσσερα (4) έτη για προπτυχιακές σπουδές
- ∆ύο (2) έτη για µεταπτυχιακές σπουδές

∆ιάρκεια
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O I K O N O M I K A  B O H Θ Η Μ Α Τ Α

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 28,  10679 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3600207    210 3600209      
fax: 210 3664779    
e-mail: chrispa@academyofathens      
http://www.academyofathens.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¶·Ú·Ï·›ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·

∞∫∞¢∏ªπ∞ ∞£∏¡ø¡

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (εις µνήµη του συζύγου της ιατρού Νικολάου
Κέπετζη) σε αριστούχο πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών

Προϋποθέσεις - Αριστούχος πτυχιούχος

µÚ·‚Â›Ô ∫¤ÂÙ˙Ë ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ευθυµίας
Μερτσάρη) για τη συγγραφή πρωτότυπης εργασίας, ορυκτολογικού
περιεχοµένου

Προϋποθέσεις Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευ-
µένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονι-
κό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου
συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται,
κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÙÂÓ¿

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ευθυµίας
Μερτσάρη) για τη συγγραφή πρωτότυπης εργασίας µε την οποία
προωθείται η γεωλογική γνώση του ελληνικού χώρου

Προϋποθέσεις Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευ-
µένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονι-
κό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου
συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται
κατά περίπτωση κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÙÂÓ¿
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση της καλύτερης επιστηµονικής
εργασίας στον τοµέα της Μηχανικής (Θραύση, Πειραµατική Αντοχή
Υλικών, Πολυµερή)

Προϋποθέσεις Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευ-
µένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµο-
νικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου
συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται,
κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¶. ™. £ÂÔ¯¿ÚË

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνί
ου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζο
νται κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκή-
ρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ô˘ ºˆÙ›Ô˘ ¶¿ÏÏ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο στους δύο ικανότερους απόφοιτους στο µάθηµα
της Γεωδαισίας

Προϋποθέσεις Απόφοιτοι του Τµήµατος Τοπογράφων – Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, ή ενός εκ των δύο Ιδρυµάτων

µÚ·‚Â›Ô §·Ì·‰·Ú›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης  εργασίας, η
οποία αναφέρεται σε τοµείς της Μαθηµατικής Αναλύσεως 
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης ερευνητικής
εργασίας στον κλάδο της Γεωδαισίας 

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή να έχει γίνει δεκτή προς
δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε
πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές ( οι προ
θεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται, κατά περίπτωση, κάθε 
χρόνο  σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô §·Ì·‰·Ú›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη του ακαδηµαϊκού Λ. Μούσουλου) για
τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, στον κλάδο της
Χειρουργικής του Καρκίνου µε θέµα: «Μοριακή και γενετική συµ-
µετοχή στην καρκινογένεση» 

Προϋποθέσεις Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευ-
µένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµο-
νικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου
συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται,
κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ √ÈÎÔÁÂÓÂ›·˜ §Ô˘Î¿ ªÔ‡ÛÔ˘ÁÏÔ˘ 

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (εις µνήµη του ακαδηµαϊκού ∆.Μούσουσουγλου)
για τη βράβευση πρωτότυπης  εργασίας στον κλάδο της Μεταλλειο-
λογίας – Μεταλλευτικής

Προϋποθέσεις
- Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα

ή στο εξωτερικό 
- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι

ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνί
ου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζο
νται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκή
ρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ √ÈÎÔÁÂÓÂ›·˜ §Ô˘Î¿ ªÔ‡ÛÔ˘ÏÔ˘
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής
εργασίας στην Οργανική Χηµεία

Προϋποθέσεις - Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε διεθνές επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθο-
ρίζονται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική
προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô Ã›Ï‰ÂÁ·Ú‰ ¯‹Ú·˜ §ÂˆÓ›‰· ∑¤Ú‚·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας, η
οποία θα αναφέρεται σε τοµείς της Άλγεβρας

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνί
ου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζο-
νται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκή
ρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας, η
οποία θα αναφέρεται σε τοµείς της Γεωµετρίας

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνί
ου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζο
νται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκή
ρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας, η
οποία θα αναφέρεται σε τοµείς  της Τοπολογίας (Μαθηµατικά)

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνί
ου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζο
νται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκή
ρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης επιστηµονικής
εργασίας επί θεµάτων της Θεωρητικής Φυσικής 

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνί
ου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζο
νται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκή
ρυξη)

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Η εργασία είναι δυνατό να αφορά σε νέα αξιόλογη πειραµατική 
ανακάλυψη ή σε νέα αξιόλογα πειραµατικά δεδοµένα ή σε νέα 
αξιόλογη πειραµατική µέθοδο ή και σε νέο όργανο όργανο-
συσκευή που επιτρέπει νέες πειραµατικές µελέτες

- Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι-
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστη-
µονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου
συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται,
κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης επιστηµονικής
εργασίας επί θεµάτων της Πειραµατικής Φυσικής 
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής
εργασίας που θα αναφέρεται σε θέµατα Πυρηνικής Ιατρικής ή σε
θέµατα παθήσεων του Θυρεοειδούς αδένος

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επι
στηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελ
ληνίου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθο
ρίζονται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική 
προκήρυξη)

ÕıÏÔÓ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ª·Ï¿ÌÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής
εργασίας µε θέµα: « Ο ρόλος της γονιδιακής εκφράσεως στην καρ-
κινογένεση» 

Προϋποθέσεις - Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό 

- Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσι
ευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επι
στηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελ
ληνίου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθο
ρίζονται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική 
προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô ∞¯ÈÏÏ¤ˆ˜ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (στη µνήµη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιο-
πούλου) για τη βράβευση εκδεδοµένης ή ανέκδοτης µελέτης που
να αφορά στο Ναυτικό µας ή γενικότερα στη θάλασσά µας

Προϋποθέσεις

µÚ·‚Â›Ô ∂˘Ù˘¯›·˜ ∂˘Ù·ÍÈÔÔ‡ÏÔ˘ÏÔ˘
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση ανέκδοτης µελέτης, αναφερο-
µένης στην Ιστορία του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού κατά τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο, από της αποδηµίας τούτου κατά τον Απρίλιο
1941, µέχρι της επιστροφής του στην πατρίδα κατά τον Οκτώβριο
του 1944 

Προϋποθέσεις - Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε
τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ºˆÎ¿

Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδοµένης
ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίµηση, ποιητού    

Προϋποθέσεις - Η Ακαδηµία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν
είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο
σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô °. ∞ı¿Ó·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή

Προϋποθέσεις - Η Ακαδηµία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν
είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωµα να απονείµει το βρα
βείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική
αίτηση.

µÚ·‚Â›Ô §¿ÌÚÔ˘ ¶ÔÚÊ‡Ú·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη Αλεξάνδρας και Σωτηρίου Ι. Ματρά-
γκα) για την καλύτερη έκδοση λυρικών ποιηµάτων

Προϋποθέσεις - Η Ακαδηµία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν
είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωµα να απονείµει το βρα
βείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική
αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ™ˆÙËÚ›Ô˘ ª·ÙÚ¿ÁÎ·
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη των γονέων της Ανδροµέδας Τ. Μυκο-
νίου και Τιµ. Μυκονίου) σε αριστούχο διπλωµατούχο πιανίστα,
ταλαντούχο, ο οποίος θα εξετασθεί από επιτροπή

Προϋποθέσεις - Βιογραφικό σηµείωµα, τίτλοι σπουδών, προγράµµατα δηµοσίων 
καλλιτεχνικών εµφανίσεών, κρίσεις

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανείς από τους υποψηφίους
δεν κριθεί ικανός για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να
απονείµει το βραβείο σε άλλον µουσικό, έστω και αν δεν έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ∂Ï¤ÓË˜ ∆ÈÌ. ª˘ÎÔÓ›Ô˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο, (αθλοθετούµενο από τη σύζυγο του διαθέτη
Ιουλία Γρόλλιου), σε αριστούχο πτυχιούχο του Τµήµατος Ελληνικής
Φιλολογίας (Τοµέας Κλασικών Σπουδών) της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου ΘεσσαλονίκηςΠροϋποθέσεις

Αριστούχος πτυχιούχος, που θα έχει συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη
βαθµολογία στο µάθηµα της Λατινικής Γλώσσας και  Φιλολογίας

µÚ·‚Â›Ô ÛÂ ÌÓ‹ÌË ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °ÚfiÏÏÈÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο σε διαπρέποντα Έλληνα µουσικό εκτελεστή,
συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας ή µουσικολόγο 

Προϋποθέσεις - Βιογραφικό σηµείωµα, τίτλοι σπουδών, προγράµµατα δηµοσίων 
καλλιτεχνικών εµφανίσεών, κρίσεις

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανείς από τους υποψηφίους 
δεν κριθεί ικανός για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να 
απονείµει το βραβείο σε άλλον µουσικό, έστω και αν δεν έχει 
υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ªÔÙÛÂÓ›ÁÔ˘ ™‡ÚÔ˘
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο στην καλύτερη επιστηµονική ιστορική µελέτη
Έλληνα συγγραφέα

Προϋποθέσεις - Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∫ÔÎÎ›ÓÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση εκδεδοµένου έργου, που θα
αναφέρεται στην Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1969
µέχρι σήµερα

Προϋποθέσεις - Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ∂Ï¤ÓË˜ Î·È ¶¿ÓÔ˘ æËÌ¤ÓÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο σε διαπρέποντα Έλληνα ζωγράφο από τους νεο-
τέρους

Προϋποθέσεις - Ηλικία έως 40 ετών
- Βιογραφικό σηµείωµα, φάκελος µε δείγµατα εργασίας τους,

εικόνες σλάϊτς, κατάλογοι  καλλιτεχνικών εµφανίσεών τους , 
κρίσεις

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν - σε ορισµένη ηµέρα 
που θα τους γνωστοποιηθεί - δύο πρωτότυπα έργα τους, λογικού 
µεγέθους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανείς από τους υποψηφίους
δεν κριθεί ικανός για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να
απονείµει το βραβείο σε άλλον , έστω και αν δεν έχει
υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο στην καλύτερη εργασία στον τοµέα της Βυζαντι-
νής Φιλολογίας, που δηµοσιεύτηκε την τελευταία πενταετία 

Προϋποθέσεις - Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

Œ·ıÏÔ ªÈ¯·‹Ï Î·È πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÙÛ·Ú¿

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης επιστηµονικής
µελέτης, που αναφέρεται σε θέµατα αρχαιολογικά ή ιστορικά της
Αρκαδίας

Προϋποθέσεις - Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο στο καλύτερο έργο  Κλασσικής Φιλολογίας
(Ελληνικής ή Λατινικής), που δηµοσιεύτηκε την τελευταία πενταε-
τία

Προϋποθέσεις - Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση ανέκδοτης συλλογής γλωσσι-
κού και διαλεκτικού υλικού προερχοµένης από οποιαδήποτε
περιοχή της χώρας

Προϋποθέσεις - Οι µελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να έχουν έκταση τουλά
χιστον 250 δακτυλογραφηµένων σελίδων και να υποβληθούν σε 
πέντε αντίγραφα ανώνυµα µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα 
µε τους γενικούς όρους 

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÚÂ‡ÓË˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¢È·Ï¤ÎÙˆÓ Î·È π‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ 
– π.§.¡.∂. ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή πρωτότυπης επιστηµονικής
µονογραφίας περί της ζωής, του έργου και της εν γένει δράσης
του, εξ Ανδρίτσαινας Ολυµπίας,καταγοµένου και εκ των Ιδρυτών
της Φιλικής Εταιρείας, Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου

Προϋποθέσεις - Οι υποβαλλόµενες εργασίες, δηµοσιευµένες εντός της τελευταίας
τριετίας ή αδηµοσίευτες, εκτάσεως τουλάχιστον 200 σελίδων, 
πρέπει να είναι πρωτότυπες και αυστηρώς ερευνητικού χαρακτή
ρος

- Μελέτες γενικής φύσεως συναγωγές σε τόµο µικροτέρων σχετι
κών µελετών και άρθρων ή εργασίες δοκιµιογραφικού χαρακτή
ρος, χωρίς επιστηµονική και βιβλιογραφική τεκµηρίωση δεν λαµ

βάνονται υπόψη

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √Ï˘Ì›ˆÓ
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης που ανα-
φέρεται στην ιστορία της νήσου Σίφνου, από τους αρχαιοτάτους
χρόνους

Προϋποθέσεις - Η µελέτη θα συνταχθεί κατά τµήµατα και θα περιλαµβάνει και τις
θυσίες των τέκνων της Σίφνου στους απελευθερωτικούς αγώνες
της Ελλάδας από την Επανάσταση του 1821 µέχρι σήµερα.

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα 
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, που αναφέρεται σε θέµατα 
από την ιστορία της Σίφνου

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢ÂÎ·‚¿ÏÏ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της «Ελληνικής βιβλιογρα-
φίας των ετών 1940 - 1970"

Προϋποθέσεις - Τα έργα πρέπει να έχουν µορφή περιγραφικού καταλόγου βιβλίου
(φυλλαδίων, εφηµερίδων, επετηρίδων, µονοφύλλων κλπ.) κατά 
το πρότυπο της βιβλιογραφίας των Γκίνη Μέξα, να περιλαµβάνουν
ευρετήρια συγγραφέων, τόπων εκτυπώσεως και τίτλων και να
υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα,
µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ £. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης, µε θέµα:
«Οι µέθοδοι διδασκαλίας των κλασσικών γλωσσών στη Μέση
Εκπαίδευση»

Προϋποθέσεις

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της “Ελληνικής Βιβλιογραφίας
των ετών 1898 - 1940”

Προϋποθέσεις - Τα έργα πρέπει να έχουν µορφή περιγραφικού καταλόγου βιβλίου
(φυλλαδίων, εφηµερίδων, επετηρίδων, µονοφύλλων κλπ.) κατά 
το πρότυπο της βιβλιογραφίας των Γκίνη Μέξα, να περιλαµβάνουν   
ευρετήρια συγγραφέων, τόπων εκτυπώσεως και τίτλων και να
υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα,
µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης φιλολογικής και
ιστορικής µελέτης µε θέµα: " Η συγγραφική και εκδοτική δραστη-
ριότητα των Ελλήνων στην Ευρώπη (ρεύµατα ιδεών, τάσεις και
προσανατολισµοί) από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αι. έως
τα µέσα του 18ου αι.”

Προϋποθέσεις - Τα έργα πρέπει να έχουν έκταση 400 περίπου δακτυλογραφηµέ
νων σελίδων συνηθισµένου σχήµατος, να έχουν γραφτεί στην 
ελληνική ή σε µία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες από Έλλη
να το γένος και να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα 
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, έστω και αν δεν έχει υπο
βληθεί σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ £. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης που ανα-
φέρεται στη ζωή και το έργο του Αχιλλέως Παράσχου

Προϋποθέσεις - Η µελέτη εκτάσεως 200 τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελί
δων, πρέπει να περιέχει βιογραφικές και βιβλιογραφικές αναλύ
σεις των έργων, κριτικές αναλύσεις και παραθέσεις συνοπτικά και
άλλων κρίσεων

- Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ™·ÎÂÏÏ·ÚÈ¿‰Ë

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "
Ο Αδαµάντιος Κοραής και το πνευµατικό περιβάλλον της εποχής
του"

Προϋποθέσεις - Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

ÕıÏÔÓ ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∫ÔÚ·‹
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή  µελέτης, µε θέµα τη λεκάνη της
Μεσιγείου κατά την τελευταία περίοδο του χαλκού, την πρωτογεωµε-
τρική περίοδο, την γωµετρική περίοδο και την αρχαϊκή περίοδο
(1600πΧ - 500π.Χ) 

Προϋποθέσεις - Οι µελέτες πρέπει να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε 
τους γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης περί Έλληνος
ποιητού ή πεζογράφου που έζησε την χρονική περίοδο 1850-1950

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να έχει έκταση 250 τουλάχιστον δακτυλογραφηµέ
νων σελίδων µε βιογραφικές και βιβλιογρφικές αναλύσεις των 
έργων, κριτικές αναλύσεις και απραθέσεις εν συνόψει και άλλων 
κρίσεων.

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ™·ÎÂÏÏ·ÚÈ¿‰Ë

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης, µε θέµα τις
σχέσεις Ελλήνων και Ρώσων από την άλωση της Κωνσταντινουπόλε-
ως έως το τέλος του 17ου αιώνα

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να έχει έκταση 250 τουλάχιστον δακτυλογραφηµέ-
νου σελίδων συνηθισµένου σχήµατος και να πραγµατεύεται επαρ
κώς επαρκώς βασικά θέµατα όπως: Οι Έλληνες στη Ρωσία, οι
Έλληνες ως διδάσκαλοι, η πρώιµη ελληνική Εκκλησία και η ίδρυ 
σή του Πατριαρχείου Μόσχας, οι Ρώσοι και τα Πατριαρχεία της
Ανατολής, η Βυζαντινή Ττέχνη στη Ρωσία κ.α

-  Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα  
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

-  Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Βιβλιογραφία για την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων του εξω-
τερικού µέχρι το 1821"

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα 
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο που απονέµεται σε εργασία που θα κριθεί ως η
καλύτερη προσφορά στη µελέτη της νέας ελληνικής γλώσσας ή
λογοτεχνίας και έχει δηµοσιευθεί την τελευταία πενταετία

Προϋποθέσεις - Αιτήσεις µπορούν να υποβάλουν και εν ενεργεία καθηγητές 
Πανεπιστηµίου

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα 
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο ( σε µνήµη της κόρης της Μαίρης Κοµνηνού-
Αναγνωστοπούλου) που απονέµεται σε Έλληνα το γένος αρχαιλόγο
- συγγραφέα για ανέκδοτη µελέτη, που αναφέρεται σε αρχαιολογι-
κά θέµατα ή σε έργο λογοτεχνικό, το οποίο να άπτεται αρχαιολογι-
κών θεµάτων, µε περιγραφές και εντυπώσεις συνδεδεµένες µε
την ιστορία ή τη µυθολογία

Προϋποθέσεις - Ηλικία έως 40 ετών
- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί

γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα 
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι-

κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ∞˘ÚËÏ›·˜ ∫ÔÌÓËÓÔ‡
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης, µε θέµα
την ιστορία της Τσαµουριάς, δηλ της επαρχίας Θυάµιδος (Φιλια-
τών) κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας µέχρι και τους νεώτερους
χρόνους

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

Œ·ıÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌ. ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραµµατικάκη)
για τη βράβευση της καλύτερης επιστηµονικής εργασίας Έλληνα
επιστήµονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που θα αναφέρεται
στην Ιστορία της Ελληνικής Φιλολογίας από των αρχαιοτάτων χρό-
νων µέχρι της αλώσεως του Βυζαντίου

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε 
τους γενικούς όρους

§˘ÎÔ‡ÚÁÂÈÔ µÚ·‚Â›Ô

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (κατ΄πιν ευγενούς χορηγίας των Λυνδίων αδελ-
φών Γεωργίου και Βασιλείου Νικ. Παγαπητού ) για τη συγγραφή
ανέκδοτης µελέτης µε θέµα την ιστορία της Λίνδου, από των
αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. Η µελέτη πρέπει να αναφέρε-
ται εκτός από την ιστορία της Λίνδου, στην συµβολή της στη δια-
µόρφωση του πολιτισµού της Ρόδου και γενικότερα του Αιγαιοπε-
λαγίτικου χώρου καθώς και στην οικονοµική της διαδροµή ανά
τους αιώνες (εκτενής αναφορά των πηγών από τις οποίες αντλή-
θηκαν στοιχεία)

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα 
µε τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜ §›Ó‰Ô˘ - ƒfi‰Ô˘
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή πρωτότυπης ανέκδοτης µελέ-
της, µε θέµα: "Ιστορία της Μεσσήνης από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα"

Προϋποθέσεις - Η µελέτη πρέπει να έχει έκταση 300 τουλάχιστον δακτυλογραφη
µένων σελίδων και να είναι στηριγµένη στις πηγές και στη 
βιβλιογραφία.

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα 
µε τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ¢‹ÌÔ˘ ªÂÛÛ‹ÓË˜

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα
που θα αναφέρεται στην ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τους
βυζαντινούς χρόνους

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να έχει έκταση 300 τουλάχιστον δακτυλογραφηµέ
νων σελίδων

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ "√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ 
- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1997"

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα
την Λογοτεχνία της Μακεδονίας κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα

Προϋποθέσεις
- Το έργο πρέπει να έχει έκταση 300 τουλάχιστον δακτυλογραφηµέ

νων σελίδων
- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί

γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ "√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜
- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1997"
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή δύο ανεκδότων συλλογών
γλωσσολογικού και διαλεκτικού υλικού που προέρχονται από
οποιαδήποτε περιοχή της χώρας

Προϋποθέσεις - Οι µελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να έχουν έκταση 250 
τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων και να υποβληθούν 
σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο 
ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε 
θεµατική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›· (‰‡Ô) ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÚÂ‡ÓË˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¢È·Ï¤ÎÙˆÓ Î·È π‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ -
π.§.¡.∂. ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα
την προβληµατική της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη
Θεσσαλονίκη

Προϋποθέσεις - Το έργο πρέπει να έχει έκταση 300 τουλάχιστον δακτυλογραφηµέ
νων σελίδων

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους 
γενικούς όρους

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ "√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜
ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1997"
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Τοµείς σπουδών Xρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης επιστηµονικής
πραγµατείας επί θέµατος που αναφέρεται στο (ποιητικό, πεζογρα-
φικό, κριτικό) έργο του Κωστή Παλαµά.

Προϋποθέσεις - Οι εργασίες που υποβάλλονται, δηµοσιευµένες εντός της τελευ
ταίας πενταετίας ή αδηµοσίευετες,πρέπει να έχουν έκταση 250
τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων, πρέπει να είναι πρω
τότυπες, αυστηρώς ερευνητικού χαρακτήρα και να προάγουν 
ουσιαστικά την έρευνα στην περιοχή της Παλαµικής Φιλολογίας

- Μελέτες γενικής φύσεως για τον ποιητή, συναγωγές σε τόµο 
µικροτέρων σχετικών µελετών και άρθρων ή εργασίες δοκιµιο
γραφικού χαρακτήρα χωρίς επιστηµονική και βιβλιογραφική 
τεκµηρίωση δεν λαµβάνονται υπόψη

- Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα 
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα 
να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατι
κή συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση

Œ·ıÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ∂Ï¤ÓË˜ •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶·Ï·Ì¿

Τοµείς σπουδών Xρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη Κωνσταντίνου Καψάσκη) στην καλύ-
τερη επιστηµονική εργασία που δηµοσιεύητηκε την τελευταία τριε-
τία µε θέµα "Το τραπεζικό σύστηµα και η ελληνική οικονοµία"

Προϋποθέσεις

Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ "∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™. ∫·„¿ÛÎË˜"

Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη του καθηγητού Πανεπιστηµίου Χαρα-
λάµπους Γ. Σεπεντζή) στην καλύτερη επιστηµονική µελέτη ή σύγ-
γραµµα µε αντικείµενο την Οικονοµική Επιστήµη και έχει δηµοσι-
ευτεί την τελευταία διετία

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫·ıËÁËÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ °. ™ÂÂÓÙ˙‹

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη Μιλτιάδη και Μαρίας Νεγρεπόντη)
στην καλύτερη εργασία που δηµοσιεύητκε την τελευταία πενταετία
στον Τοµέα Οικονοµικών Επιστηµών µε θέµα "Παιδεία και Εκπαί-
δευση στο νέο παγκοσµοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον"

Προϋποθέσεις - Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα
έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση το Ίδρυµα  έχει το δικαίωµα να
απονείµει το βραβείο οίκοθεν, σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε
θεµατική συγγένεια.

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÒÛÙ· Î·È ∂Ï¤ÓË˜ √˘Ú¿ÓË

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση βιβλίου ή µελέτης που αφορά
στη ∆ηµοσιογραφία και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - ΜΜΕ -
εν γένει και έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας διετίας (2005-2006)

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ "∞ı·Ó·Û›Ô˘ µ·Û. ªfiÙÛË"

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Ο πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος των Ελληνικών Τραπεζών,
Ιστορία και Προοπτικές"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∂ÌÔÚÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα :
"Ιστορία της Ακαδηµίας (387 π.Χ. - 529 µ.Χ.)"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε
τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη της αδελφής του Έρσης) σε Έλληνα,
για τη συγγραφή πρωτότυπης ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η επί-
δραση της αρχαίας ελληνικής διανόησης στο σύγχρονοο δίκαιο"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα 
µε τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ªÈ¯·‹Ï ¡. ∫ÔÎÔÏÔÁÈ¿ÓÓË

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο  για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Η δηµοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωµάτων στο Κτηµατολόγιο"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα 
αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε
τους γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÕÁÈ‰Ô˜ ∆·Ì·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο (σε µνήµη του πρώην ∆ηµάρχου Αθηναίων και
Προέδρου της ΚΕ∆ΚΕ Αντωνίου Τρίτση) για τη συγγραφή ανέκδο-
της µελέτης µε θέµα: "Τοπικά έσοδα της Αυτοδιοίκησης, οι ανα-
γκαίες φορολογικές µεταρρυθµίσεις στο δηµοσιονοµικό σύστηµα"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η
αποτελεσµατικότητα του διεθνούς και εσωτερικού δικαίου στην
προστασία του περιβάλλοντος"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÕÁÈ‰Ô˜ ∆·Ì·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η
προστασία των χρηστών ηθών στο πεδίο των συµβάσεων και των
αδικοπραξιών κατά τον Α. Κ."

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÕÁÈ‰Ô˜ ∆·Ì·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η
επίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου στο Αστικό ∆ίκαιο"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÕÁÈ‰Ô˜ ∆·Ì·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η
συµβολή των επενδύσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
από το 1974 µέχρι σήµερα"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÙË˜ ∆Ú·¤˙Ë˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η
φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και οι επιπτώσεις του επί της
ελληνικής οικονοµίας σήµερα και στο άµεσο µέλλον"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Η συµβολή της Ελλάδας στον εκσυχρονισµό και την ανάπτυξη
των χωρών της Βαλκανικής"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Η γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού της Ελλάδας,  οι οικο-
νοµικές οικολογικές συνέπειές της".

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Ο φιλοσοφικός στοχασµός στον 19ο αιώνα".

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Η γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού της Ελλάδας και οι κοι-
νωνικές και πολιτικές συνέπειές της.".

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Ο φιλοσοφικός στοχασµός στον 20ο αιώνα".

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τουςγε
νικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ º. ºˆÙÂÈÓÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Η προσφορά της εργασίας στην Ελλάδα σήµερα".

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∫·Ú·‚›·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Το νοµικό καθεστώς των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων σήµερα".

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∫·Ú·‚›·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Στοιχεία χωροταξίας και πολεοδοµίας στους διαλόγους του Πλά-
τωνος, Κριτία κ.α”

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∫·Ú·‚›·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Αριστοτελισµός και Θωµισµός στον ελληνικό κόσµο κατά τον 14ο
αιώνα"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ °. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Το φαινόµενο δίκαιο και οι συνέπειές του"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ºÔ˘ÚÎÈÒÙË

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η
ιδέα της ελληνικότητας στο έργο του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ °. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Αλληλεπιδράσεις Αστικού και Φορολογικού ∆ικαίου"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È ¶ÔÏ˘Í¤ÓË˜ ∞ÁÁÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Αλληλεπιδράσεις Αστικού και Τραπεζικού ∆ικαίου"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È ¶ÔÏ˘Í¤ÓË˜ ∞ÁÁÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα:
"Τόκος και ανατοκισµός ως θεσµοί του ∆ικαίου"

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ Î·È ¶ÔÏ˘Í¤ÓË˜ ∞ÁÁÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή πρωτότυπης ανέκδοτης επιστη-
µονικής µελέτης που έχει εκπονηθεί από µεµονωµένο επιστήµονα
ή οµάδα επιστηµόνων και αφορά στην βελτίωση της δηµόσιας κοι-
νωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα (προβλήµατα, προτάσεις, συγκρι-
τικές µελέτες, προοπτικές)

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί-
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ "ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∆·ÌÂ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ"

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Xρηµατικά  έπαθλα (τέσσερα)που απονέµονται οίκοθεν, σε έργο
ποιητικό, σε έργο αφηγηµατικό πεζού λόγου, σε κριτική ή δοκίµιο
και σε έργο παιδικής λογοτεχνίας

∆εν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφίων

µƒ∞µ∂π∞ “ π¢ƒÀª∞ ∫ø™∆∞ ∫∞π ∂§∂¡∏™ √Àƒ∞¡∏ ”

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά έπαθλα (δύο) για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης σχετι-
κά µε το έργο του Κώστα Ουράνη και της Ελένης Ουράνη

- Οι µελέτες πρέπει να έχουν έκταση 400 τουλάχιστον δακτυλογρα
φηµένων σελίδων συνηθισµένου σχήµατος και να πραγµατεύονται
επαρκώς βασικά θέµατα που περιλαµβάνονται στο συγγραφικό, 
λογοτεχνικό και ποιητικό έργο του Κώστα Ουράνη και στο συγγρα
φικό έργο της Ελένης Ουράνη (Άλκης θρύλος)

- Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντί
γραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία (τρία) που απονέµονται οίκοθεν και αφορούν
κυρίως σε διήγηµα, νουβέλα και µυθιστόρηµα

∆εν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφίων

µƒ∞µ∂π∞ “π¢ƒÀª∞ ¶∂∆ƒ√À Ã∞ƒ∏”

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο σε αριστούχους µεταπτυχιακούς φοιτητές του
Τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Το χρηµατικό ποσό θα µοιραστεί ισόποσα σε τέσσερις φοιτητές των
Τµηµάτων της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασσικής Αρχαιο-
λογίας, της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και 
της Ιστορίας της Τέχνης

Προϋποθέσεις - Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών του
Α΄  µεταπτυχιακού κύκλου

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ
∆Ì‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È µÚ·‚Â›ˆÓ
ÃÚ. §·‰¿ 6  ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3689131-4

¢ˆÚÂ¿ ∞ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÛÂ ÌÓ‹ÌË ∫˘ÚÈ·˙‹ Î·È ª·Á‰·ÏËÓ‹˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘

∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο στον καλύτερο φοιτητή του Τµήµατος Φιλολο-
γίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από το Νοµό Αρκαδίας (κατά προτίµηση)

¢ˆÚÂ¿ Ray Ritten ÛÂ ÌÓ‹ÌË ÙË˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Sandhya Ray

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο σε φοιτητή της Ιατρικής Σχολής, κατά προτίµη-
ση, διαφορετικά της Οδοντιατρικής Σχολής ή οποιασδήποτε άλλης
Σχολής ή Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών 

Προϋποθέσεις -Καταγωγή, κατά σειρά προτίµησης, από το Μεγάλο χωριό 
Ευρυτανίας,  από το Καρπενήσι, ή από τα χωριά: Μικρό Χωριό,  
Βούτυρο, Ανιάδα, Νόστιµο, Καρίτσα, ∆ερµάτι

¢ˆÚÂ¿  ∆Û·ÌÔ‡Ï· ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË˜
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∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές των παρακάτω
Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Χηµικών Μηχανικών 
- Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Προϋποθέσεις Επίδοση  κατά την εισαγωγή τους στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È ™Ô˘‰ÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ª¤ÚÈÌÓ·˜
∆Ì‹Ì· ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜  ∏Ú. ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ 9, ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 15780 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7721091 - 7721356   fax: 210 7721944  http://www.ntua.gr
e-mail:nadine@central.ntua.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∞. ¶·Ó¿ÁÔ˘ - Î· ∫. ∫ÂÚÏ‹ 

µÚ·‚Â›Ô ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1973

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές των παρακάτω
Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
- Πολιτικών Μηχανικών
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
- Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Προϋποθέσεις Επίδοση  κατά την εισαγωγή τους στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

µÚ·‚Â›Ô ∫ÔÌÓËÓÔ‡ ¢ÈÔÌ‹‰Ë

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε ένα φοιτητή της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνι-
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Ο φοιτητής που συγκεντρώνει τον υψηλότερο µέσο όρο 
βαθµολογίας στα µαθήµατα Φυσικής των τεσσάρων πρώτων εξα-

µήνων της Σχολής. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα λαµβάνεται υπόψη
η συνολική επίδοση στα µαθήµατα των πιο πάνω εξαµήνων

µÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË  ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ - ª¿ÓıÔ˘
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε δύο φοιτητές από κάθε
Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Οι φοιτητές που συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο µέσο όρο 
στα  Μαθηµατικά των 1ου-2ου και 3ου-4ου εξαµήνων αντίστοιχα.

µÚ·‚Â›Ô ¶··Î˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στο φοιτητή της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις Ο φοιτητής που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία στα
«Μαθηµατικά» των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων

µÚ·‚Â›Ô ƒfiÎÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε φοιτητή των Σχολών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, (εκτός των Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών και Χηµικών Μηχανικών)

Προϋποθέσεις -Ο φοιτητής που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο 
µάθηµα «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» σε δύο 
εξεταστικές περιόδους µεταξύ των φοιτητών των Σχολών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  όπου διδάσκεται το 
παραπάνω µάθηµα

µÚ·‚Â›Ô ∆˙È·Ê¤Ù· ¡. °ÂˆÚÁ›Ô˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στη φοιτήτρια των παρακάτω
Τµηµάτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
- Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Πολιτικών Μηχανικών

Προϋποθέσεις -Η φοιτήτρια που έλαβε το µεγαλύτερο βαθµό στο µάθηµα 
της Παραστατικής και Προβολικής Γεωµετρίας, ανεξάρτητα 
από το εξάµηνο στο οποίο διδάκεται το µάθηµα  κάθε µία από τις

παραπάνω Σχολές

µÚ·‚Â›Ô Ã·ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓË 
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στο φοιτητή της Σχολής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Ο φοιτητής που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο 
βαθµολογίας στα µαθήµατα των εξαµήνων 5ου, 6ου, 7ου και 
8ου µε κατεύθυνση τη Πληροφορική

µÚ·‚Â›Ô ∫·ÓÂÏÏ¿ÎË ¶¿ÚÈ 

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές των Σχολών
Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Οι φοιτητές που έλαβαν το µεγαλύτερο µέσο όρο 
βαθµολογίας  ανεξαρτήτως εξαµήνου (1ο-9ο), στα 
µαθήµατα κανονικού προγράµµατος σπουδών της Σχολής τους

- Οικονοµική αδυναµία

µÚ·‚Â›Ô ∫¿Ú˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές όλων των 
Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία 
µεταξύ των φοιτητών των ιδίων Σχολών

£ˆÌ·˝‰ÂÈÔ µÚ·‚Â›Ô - ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους πέντε πρώτους φοιτητές
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Οι φοιτητές που έλαβαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο
9ο εξάµηνο, σε δύο εξεταστικές περιόδους

Œ·ıÏÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ - ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους τρείς πρώτους φοιτητές
του 7ου και 8ου εξαµήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Οι φοιτητές που έλαβαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία στα  5ο - 6ο
εξάµηνα, κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος

µÚ·‚Â›Ô ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ 
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές των Σχολών
Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις) και Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών (1 θέση) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις -Οι φοιτητές που έλαβαν το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας 
στο 9ο εξάµηνο µεταξύ των φοιτητών της αντίστοιχης Σχολής

Œ·ıÏÔ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στο φοιτητή  της Σχολής Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Ο φοιτητής που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο 
βαθµολογίας στα εξάµηνα 5ο-6ο και 7ο-8ο σε δύο 
εξεταστικές περιόδους

- Οικονοµικά αδύναµος φοιτητής 

µÚ·‚Â›Ô ™ÙÔ‡ÚÓ· ∫. ™Ù¿ÌÔ˘ – ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται επί πενταετία σε πέντε φοιτη-
τές των παρακάτω Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Προϋποθέσεις

- Οι φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο 8ο εξάµηνο σπουδών σε
µία από τις παραπάνω Σχολές και που αµέσως µετά την εξεταστι
κή περίοδο του Ιουνίου δεν οφείλουν µάθηµα

- Οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο µέσο όρο 
βαθµολογίας στα µαθήµατα των οκτώ πρώτων εξαµήνων

µÚ·‚Â›Ô ∫·ÏÏÈfiË˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ – ™Ê·¤ÏÏÔ˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται κάθε έτος σε αποφοίτους όλων
των Σχολών του Εθνικού Μετσοβιου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Ο απόφοιτος που έλαβε τον µεγαλύτερο βαθµό 
διπλώµατος, µεταξύ των αποφοίτων όλων των Σχολών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

∫ÔÓ‰Ô‡ÏÂÈÔ µÚ·‚Â›Ô



229

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους αποφοίτους των Σχολών
Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Οι απόφοιτοι που έλαβαν το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος, 
µεταξύ των αποφοίτων της αντίστοιχης Σχολής

µÚ·‚Â›Ô ™·Ì·Ú¿ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹˜ Î·È ™˘ÓÔ‡ÚË ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται κάθε έτος στον απόφοιτο της
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις - Ο απόφοιτος που έλαβε το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος, 
µεταξύ των αποφοίτων του κύκλου σπουδών Μηχανικού 
Παραγωγής

µÚ·‚Â›Ô Ã·ÚÙÔÌ·Ù˙›‰Ë °ÂˆÚÁ›Ô˘

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε αποφοίτους κάθε
Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Οι απόφοιτοι που έλαβαν τον µεγαλύτερο βαθµό 
διπλώµατος µεταξύ των αποφοίτων της Σχολής τους

ÃÚ˘ÛÔ‚¤ÚÁÂÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους αποφοίτους του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Οι απόφοιτοι που έχουν διακριθεί για τον αλτρουισµό τους ή
και για εξαίρετες πράξεις τους

µÚ·‚Â›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται κάθε έτος σε απόφοιτο, 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Ο απόφοιτος που έλαβε το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος
µεταξύ των αποφοίτων της ίδιας Σχολής

- Ελληνική υπηκοότητα - Ελληνική καταγωγή
- Οικονοµικά αδύναµος υποψήφιος που διακρίνεται για το ήθος τoυ

µÚ·‚Â›Ô ¶ÏÔ˘ÌÈÛÙÔ‡ ∞Ó‰Ú¤·
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους προπτυχιακούς ή µετα-
πτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-
χνείου, καθώς και στους αποφοίτους που δηµοσιεύουν εργασία σε
έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό (µε ή χωρίς συνσυγγραφείς) ή σε
πρακτικά συνεδρίου µε σύστηµα κριτών 

Προϋποθέσεις - Κάθε φοιτητής δικαιούται να βραβευτεί µια µόνο φορά ανά 
οικονοµικό έτος

- Οι απόφοιτοι δικαιούνται του βραβείου, εφόσον δεν έχουν 
περάσει 12 µήνες από την απόκτηση του διπλώµατος ή του 
τίτλου του διδάκτορα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
ήδη βραβευτεί για εργασία που δηµοσίευσαν ως φοιτητές

µÚ·‚Â›Ô ¢. £ˆÌ·˝‰Ë – ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους προπτυχιακούς ή µετα-
πτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πιο 
πρωτότυπη διπλωµατική ή µεταπτυχιακή εργασία ή 
διδακτορική διατριβή, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ή 
ολοκλήρωση µεθόδων, τεχνικών λογισµικού και/ ή λοιπών 
Επιστηµονικών και Τεχνολογικών καινοτοµιών σε 
διεπιστηµονικά θεµατικά πεδία (όπως αναφέρονται στη σχετική
προκήρυξη)

µÚ·‚Â›Ô  £ˆÌ·˝‰ÂÈÔ ¢. – ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στο φοιτητή του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου που εκπονεί διπλωµατική εργασία στα
Μαθηµατικά 

Προϋποθέσεις

µÚ·‚Â›Ô ¶··Î˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ - ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται κάθε έτος στο φοιτητή της
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις Απόφοιτος που το θέµα της ∆ιπλωµατικής του εργασίας θα εµπί-
πτει στον Τοµέα δραστηριοτήτων του αποθανόντος καθηγητή:
- Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου
- Ευστάθεια και Ασφάλεια Πλοίου

µÚ·‚Â›Ô  ¶¤ÚÚ· ¶¿ÚÈ
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Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται κάθε έτος σε δύο αποφοίτους
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις - Ο απόφοιτος που έλαβε τον υψηλότερο βαθµό διπλώµατος µετα
ξύ των αποφοίτων της ίδιας Σχολής

µÚ·‚Â›Ô µÔÁÈ·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ πÔÎÏÂ›‰Ë

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε δύο διδάκτορες ή υποψηφί-
ους διδάκτορες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι πρέπει:
- να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του  ΕΜΠ που ολοκληρώνουν τη

διατριβή τους εντός του τρέχοντος έτους, ή διδάκτορες του ΕΜΠ
που ολοκλήρωσαν τη διατριβή τους εντός του ίδιου έτους

- να έχουν ώριµο τεκµηριωµένο ερευνητικό έργο
- να µην έχουν υποβάλει στο παρελθόν υποψηφιότητα για βραβείο

του Ιδρύµατος «∆. Χωραφά»
- να έχουν ηλικία µικρότερη των 30 ετών
- να µην κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης, εντός ή εκτός ΕΜΠ

µÚ·‚Â›· π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÃˆÚ·Ê¿ 

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται κάθε έτος σε απόφοιτο της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις Ο υποψήφιος θα πρέπει:
- να έχει επιλέξει την παρακολούθηση τουλάχιστον µίας ροής της

Μηχανικής
- να έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στα υποχρεωτικά

µαθήµατα της ροής της Μηχανικής, καθώς επίσης και στα µαθή
µατα κορµού

- να έχει εκπονήσει τη διπλωµατική του εργασία στον Τοµέα 
Μηχανικής

µÚ·‚Â›Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹ ™. £ÂÔ¯¿ÚË
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Τοµείς σπουδών Οικονοµικό βοήθηµα (για αγορά βιβλίων) 

Προϋποθέσεις - Ο καλύτερος φοιτητής του 3ου έτους (3ο – 4ο εξάµηνο) του Τµή-
µατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ŒÚÂ˘Ó·˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË §ÂˆÊ. ∫ÓˆÛÔ‡, Ù¤Ú˘Á· ¢, 
ÁÚ·ÊÂ›Ô 103 ∆.∫. 71409 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  ∫Ú‹ÙË˜
∆ËÏ: 28310 77947  fax: 28310 77738
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ª·Ú›· ∞ÚÁ˘ÚÔ‡‰Ë

µÚ·‚Â›Ô ª. ¶·ÚÈÛÈ¿ÓÔ˘

¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο σε φοιτητές της Σχολής

Προϋποθέσεις - Άποροι καλλιτέχνες της Σχολής.
- Αριστούχοι φοιτητές της Σχολής

°Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË˜
¶·ÙËÛ›ˆÓ 42, 10682 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 2103800512  fax:2103828028
http://www.officeconnect.asfa.gr     e-mail:career@asfa.gr

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ¢ËÌÔÎˆÛÙÔ‡Ï·

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο  σε φοιτητή της Σχολής

Προϋποθέσεις - Άπορος φοιτητής της Σχολής

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË

∞¡ø∆∞∆∏ ™Ã√§∏ ∫∞§ø¡ ∆∂Ã¡ø¡
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Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ
∆Ì‹Ì· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ
∫ÙÈÚ›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ «∫. ∫·Ú·ıÂÔ‰ˆÚ‹» (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜)  54124, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 995213-14  fax: 2310 995211
http://www.auth.gr e-mail:thtsiout@ad.auth.gr    admin-tkl@ad.auth.gr     chkoukli@ad.auth.gr  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· £ÂÔ‰ÒÚ· ∆ÛÈÔ˘ÙÛÈÔ˘Ó¿Ú· – Î· Ã·Ú¿ ∫Ô˘ÎÏÈÓÔ‡

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∂Ó˘¿ÏË˜ ªÂÚfiË˜

∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε ∆ιδάκτορες της 
Φιλοσοφικής Σχολής

- Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι για εκτύπωση της διατριβής τους

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫ÏÂÈ‰·Ú¿ º·›‰ˆÓÔ˜

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής (Τµήµα Φιλολογίας - Γ΄έτος (5ο -6ο εξάµηνο))

- Επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα Α΄ και Β΄ έτους
(1ου- 2ου και 3ου- 4ου  εξαµήνων)

- Υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο Γ΄ έτος 
(5ο -6ο εξάµηνο))

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÊÒÓ ∫ÔÓÙ›‰Ô˘ 

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε φοιτητές όλων των Σχο-
λών για προπτυχιακές σπουδές 

- Άποροι υποψήφιοι
- Άριστοι υποψήφιοι
- Καταγωγή από τη Μακεδονία

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °È¿ÓÓË

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε πτυχιούχους 
Μουσικών Σπουδών

- Υποψήφιοι διδάκτορες µε συγκεκριµένο θέµα διατριβής
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Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· Steve Stevens

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε φοιτητές όλων των Σχο-
λών (που διαφοροποιούνται κάθε έτος) για προπτυχιακές σπουδές

- Μέσο όρο βαθµολογίας, τουλάχιστον, «Λίαν καλώς»
- Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆˙È‚fiÁÏÔ˘ ∆ËÏ¤Ì·¯Ô˘

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε φοιτητές όλων των Σχο-
λών για προπτυχιακές σπουδές

- Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
- Καταγωγή, κατά προτίµηση, από τη Μικρά Ασία

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

Οικονοµικές επιχορηγήσεις (εφάπαξ) σε τελειόφοιτους της Ιατρι-
κής για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (σε Ινστιτούτο ή
κλινική του εξωτερικού)

- Βαθµός πτυχίου «Άριστα» 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °È·ÓÔ‡ÏË °ÂˆÚÁ›Ô˘

Χρηµατικά βραβεία για συγγραφή µελέτης

- Εργασία στην Ωτορινολαρυγγολογική

Τοµείς σπουδών

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÙÛ¤· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 

Χρηµατικά βραβεία για συγγραφή µελέτης

- Εργασία πάνω σε Οικονοµικά θέµατα της ΜακεδονίαςΠροϋποθέσεις

Τοµείς σπουδών

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˘ 

Χρηµατικά βραβεία για συγγραφή µελέτης

- Εργασία πάνω σε θέµατα της Φυσιολογίας και Παθολογίας 
της Νεφρικής ή της Ηπατικής λειτουργίας

Προϋποθέσεις
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¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ
∆Ì‹Ì· ™Ô˘‰ÒÓ
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË, ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ 73100 Ã·ÓÈ¿
∆ËÏ: 28210 37271   fax: 28210 37562  e-mail: rena@science.tuc.gr

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· «µÚ·‚Â›Ô ÛÂ ÌÓ‹ÌË È·ÙÚÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚËÛÙ¿ÎË»

¶√§À∆∂Ã¡∂π√ ∫ƒ∏∆∏™

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται ετησίως στον  φοιτητή που
εισήχθη µε τον µεγαλύτερο αριθµό µορίων σε Τµήµα του Πανεπι-
στηµίου ή του Πολυτεχνείου Κρήτης

- Υποψήφιος που έχει εγγραφεί στο Τµήµα και συµµετείχε στις
εξετάσεις του 1ου εξαµήνου  

- Απόφοιτος  Λυκείου του Νοµού Λασιθίου
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µÚ·‚Â›Ô ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χορήγηση κάθε έτος δύο υποτροφιών  σε φοιτητές του Τµήµατος
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών

- Πρωτεύσαντες φοιτητές του ∆΄έτους (7ου-8ου εξαµήνου) του 
Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του 
Πανεπιστηµίου

°ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
πÂÚ¿ Ô‰fi˜ 75, 11855  ∆ËÏ: 210 5294916   fax: 210 5294733 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∫ˆÙÛ·ÁÈ¿ÓÓË˜

µÚ·‚Â›Ô ∫·ıËÁËÙ‹ µÂÓ¤ÙË ∫Ô˘Á¤· (ÛÂ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ πˆ¿ÓÓË ™·ÚÂÁÈ¿ÓÓË) 

°∂ø¶√¡π∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται ανά διετία σε µεταπτυχιακό
φοιτητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

- ∆ιδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο Γενικής και 
Γεωργικής Μικροβιολογίας

ÃÚ˘Ûo¯¤ÚÂÈÔÓ µÚ·‚Â›Ô (ÛÂ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ºÚ·ÁÎ›ÛÎÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯¤ÚË) 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται ετησίως σε φοιτητή του Τµή-
µατος Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

- Ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στα µαθήµατα της
∆εντροκοµίας (Θεωρία και Εργαστήριο) κατά την πρώτη εξεταστι
κή περίοδο κάθε µαθήµατος

µÚ·‚Â›Ô ÛÂ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘  ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· £ˆÌ¿ ªÔÓÙ›Ó·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό βραβείο σε  σπουδαστή µεταπτυχιακών σπουδών του
Τοµέα της Πληροφορικής

- Ο υποψήφιος µε την καλύτερη επίδοση
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¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜
∆Ì‹Ì· ºÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ - §fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ: 22510 36137¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· º. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘

™Ã√§∏ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 
∆ª∏ª∞ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™

¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Σπουδαστικό βοήθηµα για τη συγγραφή διπλωµατικής διατριβής σε
συνεργασία µε φορείς ( Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου – ∆ΑΑ
“Ελ. Βενιζέλος”)

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ¢È·¯Â›ÚËÛË
§fiÊÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË
∆ËÏ: 22510 36252,  22510 36217
http://aegean.gr/environment-postgrad
e-mail:postgrad@env.aegean.gr

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
ªÈ¯¿ÏˆÓ 8, 82100 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 35122
http://www.ba.aegean.gr/mba
e-mail:medide_gram@chios.aegean.gr

™Ã√§∏ ∂¶π™∆∏ªø¡ ∆∏™ ¢π√π∫∏™∏™

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία που χορηγούνται από διάφορους φορείς (επι-
χειρήσεις, φορείς και προσωπικότητες) σε φοιτητές και αποφοί-
τους του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Μέσος όρος βαθµολογίας που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα
µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών του συγκεκρι-
µένου έτους φοίτησης 
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Προϋποθέσεις

Τοµείς Χρηµατικά βραβεία στους απόφοιτους των 3 κατευθύνσεων του
ΠΜΣ

Προϋποθέσεις

Τοµείς Χρηµατικά βραβεία στους αποφοίτους ∆ΠΜΣ Σ∆ΠΤ

Πέντε (5 ) πρώτοι απόφοιτοι, κατά σειρά επιτυχίας

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ- ª.µ.∞.

¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “™¯Â‰È·ÛÌfi˜, ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È
¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡”
ªÈ¯·‹Ï §È‚·ÓÔ‡ 54, 82100 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 35322,  22710 35323
http://www.chios.aegean.gr/tourism  e-mail:mstath@aegean.gr

Προϋποθέσεις

Τοµείς Χρηµατικά βραβεία από διάφορους χορηγούς σε φοιτητές του 
Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (επιχειρή-
σεις, φορείς, κ.λ.π.)

Επίδοση στις σπουδές

∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞™ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞∆π∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡
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Προϋποθέσεις

Τοµείς Χρηµατικά έπαθλα σε φοιτητές του ΜΠΣ 

Προϋποθέσεις

Τοµείς Χρηµατικά βραβεία από διάφορους φορείς σε φοιτητές του Τµήµα-
τος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 1, 85100 ƒfi‰Ô˜
∆ËÏ: 22410 99110
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope
e-mail:sellina@rhodes.aegean.gr

∂ÚÌÔ‡ÔÏË, 84100 ™‡ÚÔ˜
∆ËÏ: 22810 97011,  22810 97104
http://www.syros.aegean.gr
e-mail:dpsd@aegean.gr

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ™Ã∂¢π∞™∏™ ¶ƒ√π√¡∆ø¡

Προϋποθέσεις

Τοµείς Χρηµατικά έπαθλα σε φοιτητές του ΜΠΣ 

- Ακαδηµαϊκή επίδοση των υποψηφίων στον ετήσιο κύκλο 
µαθηµάτων

∆ª∏ª∞ ∂¶π™∆∏ªø¡ ∆∏™ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏™ ∞°ø°∏™ ∫∞π ∆√À ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ «º‡ÏÔ Î·È Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Î¿ 
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜»
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 1, 85100 ƒfi‰Ô˜
∆ËÏ: 22410 99181
http://www.rhodes.aegean.gr/denderstudies/postgrad
e-mail:genderstudies@rhodes.aegean.gr

™Ã√§∏ ∞¡£ƒø¶π™∆π∫fl¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
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Προϋποθέσεις

Τοµείς

- ∆ηµότες ∆ήµου του Νοµού Καρδίτσας
- Αναλυτική βαθµολογία της Σχολής
- Άποροι ή πολύτεκνοι υποψήφιοι

Οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ τηςΘεσσαλονίκης

¢‹ÌÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ - ∞ÚÙÂÛÈ·ÓÔ‡ 1, 43100 ∫·Ú‰›ÙÛ·
∆ËÏ: 24410 21493,  24410 71520   fax: 24410 71525
e-mail: municipality@karditsa-city.gr    
http://www.karditsa-city.gr             http://www.mail.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. πˆ¿ÓÓË˜ ¶··Î˘Ú›ÙÛË˜

ÀÔÙÚÔÊ›· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘

Ι ∆ Ρ Υ Μ Α Τ Α - Κ Λ Η Ρ Ο ∆ Ο Τ Η Μ Α Τ Α

πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ¶ÔÏ˘·Ó‹˜ Î·È ∫ÈÏÎÈÛ›Ô˘
∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 2,  61100 ∫ÈÏÎ›˜
∆ËÏ: 23410 22248   23410 26408  fax: 23410 28625 e-mail:mitropoli@kil.forthnet.gr

ÿ‰Ú˘Ì· ™ÙËÚ›ÍÂˆ˜ ∞Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Î·È 
∂˘·ıÒÓ √Ì¿‰ˆÓ «√ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ∞‰ÂÏÊfi˜»

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και ευπαθών οµάδων 
(µονογονεϊκές οικογένειες, ασθενείς γονείς, ορφανές 
οικογένειες, άποροι, άνεργοι γονείς κ.α.)

- Οικονοµική αδυναµία
- Οι υποψήφιοι πρέπει να κατοικούν στην Περιφέρεια της 

Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου

¢‹ÌÔ˜ ƒÂı‡ÌÓË˜ – ¡ÔÌfi˜ ƒÂı‡ÌÓÔ˘
∆ËÏ: 28310 88222    fax: 28310 29879

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καλύτεροι µαθητές του Λυκείου Ρεθύµνης
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¢‹ÌÔ˜ ∞ÌÂÏÔÎ‹ˆÓ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 729640   fax: 2310 729655

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∞ÍÔÓ›‰Ë °ÚËÁÔÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές

- Άριστοι ypoc;hfioi

¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ 30, 34100 Ã·ÏÎ›‰·
∆ËÏ: 22210 82463  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· §Ô˘›˙· ∞ÊÂÓÙ¿ÎË – °·‚ÚÈ‹ÏÔÁÏÔ˘

∞ÊÂÓÙ¿ÎÂÈÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία σε φοιτητές

- Αριστούχοι απόφοιτοι των λυκείων του Νοµού Ευβοίας

∆¤ˆ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÃÔ˘ÌÂÚÙ¿ÙÔ˘ ªÈÚ·Ì¤ÏÏÔ˘ §·ÛÈı›Ô˘
72400 – ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘  ∆ËÏ: 28410 34002

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· µ·ÚÎ·Ú¿ÎË πˆ¿ÓÓÔ˘ 

Τοµείς σπουδών Χρηµατικό βραβείο

Προϋποθέσεις - Καλύτερος φοιτητής που κατάγεται από το χωριό 
Χουµεριάκο του Νomo;y Λασιθίου
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µÂÏ¤Ù˙ÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ¶¿ÚÔ˜
∆ËÏ: 22840 25070

µÂÏ¤Ù˙ÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ªÔÚÊÒÛÂˆ˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση
α) σε φοιτητές των ΑΕΙ και 
β) για µεταπτυχιακές spoyd;ew

- Άποροι και ορφανο;i υποψήφιοι
- Καταγωγή από την Πάρο  – Αντίπαρο 

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ µÏ¿¯Ô˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜)
µÚ˘Ô‡ÏˆÓ 29,  17237 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7624458       fax: 210 7624458        
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∆ÚÈ¯È¿˜, §˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë˜ (°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜) - ∫Ú‹ÙË˜ 28,  15121 ¶Â‡ÎË
∆ËÏ: 210 2587156,  210 8020267,  210 2511036  e-mail: mail@2lyk-n-filad.att.sch.gr

ŒÓˆÛË ∂˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜  "∆Ô µÂÏÔ‡¯È"

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικά βοηθήµατα για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των
ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Καταγωγή από την Ευρυτανία
- Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
- Οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων
- Βαθµολογία των υποψηφίων 

∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ µËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ ¢›ÏÔÊÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜
41500 §¿ÚÈÛ·  ∆ËÏ: 2410 781446

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· °·ÙÔ‡‰Ë ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση σπουδαστών Θεολογικών Σχολών στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό

- Καταγωγή από το Νοµό Λάρισας
- Άποροι σπουδαστές, κατά προτίµηση 
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¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6, 10671 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ/fax: 210 3620918      http://www.empirikion.gr

∂ÌÂÈÚ›ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

1.  Χρηµατικό έπαθλο µε τίτλο «Εµπειρίκειο βραβείο σε µνήµη  
Μιλτιάδη Εµπειρίκου» σε Έλληνες επιστήµονες που µε τις
επιστηµονικές εργασίες τους και τα επιτεύγµατά τους έχουν 
συµβάλλει στην προαγωγή των επιστηµών της Ιατρικής, της 
Χηµείας, της Φυσικής, της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανικής, των 

Μαθηµατικών, καθώς και των παραπλήσιων µε αυτές Θετικών
Επιστηµών 

2.  Οικονοµικές ενισχύσεις σε Έλληνες επιστήµονες 
της Ιατρικής, της Χηµείας, της Φυσικής, της Ηλεκτρολογίας,
της Μηχανικής και των Μαθηµατικών, καθώς και των
παραπλήσιων µε αυτές θετικών επιστηµών 
α) που ασχολούνται ειδικά σε πειραµατικές έρευνες και   
επιστηµονικές εργασίες
β) για την οργάνωση εργαστηρίων για ερευνητικούς
σκοπούς και
γ) για µετεκπαίδευση ή άλλη συναφή βοήθεια 

1.    Υποψήφιοι για το βραβείο αυτό µπορεί να είναι πρόσωπα ή 
οµάδες προσώπων Ελλήνων επιστηµών 

2. - Έλληνες επιστήµονες ατοµικά ή σε οµάδες, πτυχιούχοι 
ΑΕΙ των ως άνω Θετικών Επιστηµών

-  Η µετεκπάιδευση πρέπει, κατά προτεραιότητα, να γίνει σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή στις ΗΠΑ

- Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα  
γίνει η µετεκπαίδευση

∆ιάρκεια Ένα έως τρία (1-3) έτη

∞Ú¯¿ÓÂ˜ ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜, 70100 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ÙË˜
∆ËÏ: 2810 751802, 2810 751488   fax: 2810 751898

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∂ÏÂ˘ıÂÚ¿ÎË °ÂˆÚÁ›Ô˘ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές

- Καταγωγή από τις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης
- Επιµελείς φοιτητές
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∆ËÏ: 210 4514187   fax: 210 9310791
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ª·ÙÙ¤˜

ŒÓˆÛË µÚÔÓÙ·‰Ô˘Û›ˆÓ ∞ÙÙÈÎ‹˜ (∂.µ.∞.∆)

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ – √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
∆Ì‹Ì· √ÚÁ¿ÓˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜
∞Î·‰ËÌ›·˜ 7, 10671 ∞ı‹Ó·  ∆ËÏ: 210 3622158,  210 3382176    fax:210 3612218
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· µ. ∫ÔÙÛÈÓÔÓÔ‡  

∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία σε προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας

- Επιλογή µε διαγωνισµό
- Υποβολή στο ΕΒΕΑ εργασίας µε θέµα οικονοµικού, κυρίως,

περιεχοµένου

30008 £¤ÚÌÔ
∆ËÏ: 26440 22261    fax: 26440 23220
e-mail:mail@lyk-therm.ait.sch.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. π. ªfiÙÛ·ÚË˜

∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ £¤ÚÌÔ˘ ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·Ó›·˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

α) Βραβείο αριστείας Χαριλάου και Άννας Ευθυµίου σε αποφοίτους
β) Βραβείο του Συλλόγου Θερµίων «ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

σε αποφοίτους
γ) Βραβείο της Τράπεζας ALPHA BANK σε αποφοίτους

α)  Μαθητής ή µαθήτρια της Γ’ τάξεως Ενιαίου Λυκείου Θέρµου 
Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας, που συγκεντρώνει την
υψηλότερη βαθµολογία απολυτηρίου, συγχρόνως δε 
και την  υψηλότερη βαθµολογία στο µάθηµα της Πληροφορικής

β)  Μαθητής ή µαθήτρια της Γ’ τάξεως  και του Ενιαίου Λυκείου   
Θέρµου Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας που συγκεντρώνει την
υψηλότερη βαθµολογία απολυτηρίου

γ)  Μαθητής ή µαθήτρια της Γ’ τάξεως του Ενιαίου Λυκείου Θέρµου 
Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας µε τον µεγαλύτερο βαθµό 
πρόσβασης



245

º›ÏˆÓÔ˜ 97-99, 18535 ¶ÂÈÚ·È¿˜
∆ËÏ: 210 4178993  210 4176059   210 4117378   fax: 210 4113029
e-mail: estian@hol.gr

∂ÛÙ›· ¡·˘ÙÈÎÒÓ

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βοηθήµατα σε φοιτητές ΑΕΙ

- Παιδιά ναυτικών (σε ενέργεια ή συνταξιούχων)
- ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα διαγωνισθεί µε 

επιτυχία στο ελάχιστο όριο µαθηµάτων (υποχρεωτικά και κατ’
επιλογή) που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών της κάθε 
σχολής (και των δύο εξαµήνων του ακαδηµαϊκού έτους) και η 
γενική βαθµολογία που θα προκύψει από τις επιµέρους βαθµο
λογίες να µην είναι µικρότερη από οκτώ (8.00)

- Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν µέσο όρο βαθµολο
γίας πτυχίου οκτώ (8.00) και άνω

πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ƒfi‰Ô˘
∆ËÏ: 22410 73480 - 44555 e-mail: imrodou@imr.gr

∂˘·Á¤˜ ÿ‰Ú˘Ì· ÙË˜ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ ƒfi‰Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

α) Οικονοµικά βοηθήµατα
β) Οικονοµικές ενισχύσεις σε πτυχιούχους ΑΕΙ, κατά προτίµηση σε
πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής της Αθήνας και της Θεσσαλο-
νίκης, για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή για µεταπτυχιακές
σπουδές ή για επεξεργασία διδακτορικών διατριβών ή άλλων επι-
στηµονικών µελετών, σχετικ;vn µε την ειδικότητά τους

α)   - Άποροι ypoc;hfioi
- Κάτοικοι της περιοχής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου
- Το ήθος, η αγωγή και η ευσέβεια των υποψηφίων

β)   - Το ήθος, η αγωγή, η ευσέβεια και η εκπαιδευτική
ικανότητα   των υποψηφίων
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1Ô ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ ™‡ÚÔ˘
§È‚¿‰È· 84100 ™‡ÚÔ˜
∆ËÏ/fax: 22810 82040   

£ÂÔÏÔÁ›ÙÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε πρωτοετή φοιτητή 

- Ο πρώτος αριστούχος απόφοιτος του 1ου Λυκείου Σύρου

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √ÚÁ·ÓÈÎ‹˜ ÃËÌÂ›·˜
∆Ì‹Ì· ÃËÌÂ›·˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 15771 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7274498  e-mail:yiotakis@chem.uoa.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ı. °ÈˆÙ¿ÎË˜

ÿ‰Ú˘Ì· ∑¤Ú‚· §ÂˆÓ›‰· 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικές ενισχύσεις για µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές
που διεξάγουν έρευνα για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος στο
γνωστικό αντικείµενο της «Οργανικής και Βιο-οργανικής Χηµείας»

- Βιογραφικό σηµείωµα
- Ερευνητικό έργο και συνολική επίδοση των σπουδών 

των υποψηφίων

∞ÎÙ‹ ∫ÔÓ‰‡ÏË Î·È ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ 2
∆.∫. 185 45 ÂÈÚ·È¿˜
∆ËÏ: 210 4199195
http://www.hellenicseaways.gr

Hellenic Seaways

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Βραβείο σε φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης

- Υποψήφιος που συγκέντρωσε τον µεγαλύτερο αριθµό µορίων 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εισήλθε σε Τµήµα του Πολυτε
χνείου Κρήτης
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¶. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘ 4, 54635 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 260203  fax: 2310 260203

ÿ‰Ú˘Ì· ¢ËÌ. πˆ·ÓÓ›‰Ë ™È·ÙÈÛÙ¤ˆ˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Oικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας 

- Καταγωγή από τη Σιάτιστα
- Κατά προτίµηση ορφανοί είτε από µητέρα είτε από πατέρα
- Φοιτητές που συµπεριλαµβάνονται στο 10% των πρώτων

επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ  

°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 10, 10677 ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 
∆ËÏ: 210 3840129
http://www.ibrt.gr  e-mail:ibrt@ibrt.gr

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È £ÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

∆ιάρκεια

α) Ετήσιο βραβείο «Γαλάτεια ∆ηµάκου» που απονέµεται στους
σπουδαστές του ΙΕΘΣ 
β) Ετήσιο βραβείο «Γιαννίτα Μόλβερ» που απονέµεται στους σπου-
δαστές του ΙΕΘΣ 
(και τα δύο βραβεία καλύπτουν τα έξοδα παρακολούθησης ενός
εποµένου συνεδρίου

α)/ β) Η καλύτερη επιστηµονική / ερευνητική εργασία που διεξάγε-
ται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΙΕΘΣ και παρουσιάζεται
ως προφορική ανακοίνωση ή αναρτηµένη εργασία σε ελληνικό ή
διεθνές συνέδριο

∫·ÏÏÔÓ‹ §¤Û‚Ô˘
∆ËÏ: 22530 32525, 22530 22593

ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÏÏÔÓ‹˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Καλλονής
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¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ, ÀÔÙÚÔÊ›Â˜ COSMOTE
§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44, 15125 ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈÎ‹˜
∆ËÏ: 210 6177263, 210 6177566  Fax: 210 6177239
http://www.cosmote.gr/scholarships  e-mail:csr@cosmote.gr

COSMOTE

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό βραβείο (τιµητική διάκριση) σε πρωτοετείς φοιτητές
ελληνικών ΑΕΙ

-Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν υπότροφοι
- Η σχολική και η εξωσχολική επίδοση των υποψηφίων  

™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘ÌÂÏ¿
ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ 15, 54624 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ: 2310 271812  fax: 2310 285343  e-mail:panagiasoumela@hellasnet.gr

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικά βοηθήµατα (εφάπαξ) σε φοιτητές για προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές σπουδές

- Χαµηλό οικονοµικό οικογενειακό εισόδηµα
- Οι γονείς των υποψηφίων να είναι ποντιακής καταγωγής
- Καλή επίδοση των υποψηφίων 
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από 

άλλη πηγή
- Οι υποψήφιοι να διακρίνονται για την έφεσή τους στη µάθηση, 

κυρίως στις πρακτικές τέχνες

30001 ¡ÂÔ¯ÒÚÈÔ - √ÈÓÈ¿‰Â˜ ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·Ó›·˜

∫ÔÚ‰fiÛÂÈÔ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ¤˜ ÿ‰Ú˘Ì·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση του φιλανθρωπικού σωµατείου 
«Παναγία η Φανερωµένη»

- Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές 
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∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∫ÔÈÌ‹ÛÂˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡
µÔ˚Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË˜  ∆.∫.  50002 ∆ÛÔÙ‡ÏÈ ∫Ô˙¿ÓË˜  ∆ËÏ: 24680 31342

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∫Ô˘ÙÛÔÓ›ÎÔ˘ ∞ÁÔÚ›ÙÛ·˜ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Άποροι φοιτητές
- Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Αυγερινού, εγγεγραµµένοι

στα ∆ηµοτολόγια αυτής
- Το ήθος και η επιµέλεια

¢È‰·ÛÎ¿ÏÔ˘ ∆ÂÏ‹, µÚÔÓÙ¿‰Ô˜ 82200 Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 92440  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ƒˆÍ¿Ó·˜

ÿ‰Ú˘Ì· §ÂˆÓ›‰· ∫ˆÛÙ¿Ï·

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε σπουδαστές/φοιτητές εσωτερικού 

™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 12, 11634 ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ – ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 7213321    fax: 210 7239149

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· "∫ÚËÙÈÎ‹ ∂ÛÙ›·"

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικό βραβείο σε πτυχιούχους ή διπλωµατούχους ΑΕΙ 
της Ελλάδας

- Καταγωγή από την Κρήτη
- Ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία
- Οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση

ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÂÈ˜ ÌÓ‹ÌËÓ «¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Ï¿ÎË»
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µÔÏÈÛÛfi˜ Ã›Ô˘ – 82103 µÔÏÈÛÛfi˜
°Ú·ÊÂ›· ∞ıËÓÒÓ: ªÔ˘Û›Ô˘ 14-16,  11525 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 6916180
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ªÈ¯. ª¿ÁÎÔ˜

ÿ‰Ú˘Ì· ª·Ú›ÓÔ˘ ª.  µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

α)  Οικονοµική ενίσχυση κάθε χρόνο σε δύο αποφοίτους λυκείου,
φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, διαφορετικά
σε φοιτητές του εξωτερικού ή σε φοιτητές που έχουν 
γραφτεί   και φοιτούν ανελλιπώς στις σχολές αυτές

β)  Χρηµατικό βραβείο στον απόφοιτο µε τον µεγαλύτερο βαθµό
του  Λυκείου Βολισσού Χίου

α)-  Απόφοιτοι Λυκείου µε καλή βαθµολογία ( ένας υποψήφιος να
έχει πετύχει την καλύτερη βαθµολογία σε ΑΕΙ και ο άλλος σε 
ΤΕΙ)

-  Ο ένας τουλάχιστον γονέας να είναι ή να ήταν δηµότης και 
καταγωγής Βολισσού, ανεξάρτητα αν φοίτησε ή όχι σε
σχολείο της κοινότητας αυτής

-  Ολοκλήρωση των µαθηµάτων του 3ου εξαµήνου σπουδών

∞ÊÒÓ ƒ¿ÏÏË 36, 82100 Ã›Ô˜

ÿ‰Ú˘Ì· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ª·Ú›·˜ ª¿Ì·ÏË

Τοµείς σπουδών Οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές των ΑΕΙ 

¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÚı›Ô˘, 84500 ÕÓ‰ÚÔ˜
∆ËÏ: 22820 61219    fax: 22820 61419

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ª·Ó¿ÏË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί και να κατοικούν στην

περιοχή της πρώην Κοινότητας Όρµου Κορθίου της Άνδρου
- Οικονοµική αδυναµία
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Προϋποθέσεις

Τοµείς

-  Έλληνες κατά την ιθαγένεια, το γένος ή την καταγωγή
-  Ηλικία έως 40 ετών
- Εξαιρετική συµβολή των υποψηφίων στον επιστηµονικό τοµέα

τους και η διεθνής αναγνώριση του έργου τους

Χρηµατικά βραβεία στους παρακάτω επιστηµονικούς τοµείς:
Στον τοµέα των Θετικών Επιστηµών, στον κλάδο των Μαθηµατικών
Στον τοµέα των Εφαρµοσµένων Θετικών Επιστηµών, στον κλάδο των
Θεωριών, των Μεθόδων και των Τεχνικών, των Βιοϊατρικών Εφαρµο-
γών της Πληροφορικής και των Tηλεπικοινωνιών
Στον τοµέα των Κοινωνικών Επιστηµών - Οικονοµικών Επιστηµών,
στον κλάδο της Οικονοµικής Επιστήµης / Πολιτικής Οικονοµίας
Στον τοµέα των Βιοϊατρικών Επιστηµών, στον κλάδο της Στοχευµένης
Ανάπτυξης Φαρµακευτικών Ουσιών

§ÂˆÊ. µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 23∞, 10674 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3222042,  210 3248005   fax:210 3237971 
http://www.bodossaki-foundation.gr  e-mail:katerina@bodossaki
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î.¢. ™. µÏ·ÛÙfi˜ (°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜)

ÿ‰Ú˘Ì· ªÔ‰ÔÛ¿ÎË

Προϋποθέσεις

Τοµείς

- Υποψήφιοι που έχουν προταθεί από επιστηµονικές, τεχνολογικές 
και βιοµηχανικές κοινότητες

- Υποψήφιοι από όλο τον κόσµο και από όλους τους τεχνολογικούς
τοµείς

Βραβεία σε ερευνητές που αναπτύσσουν καινοτοµίες
οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, συµβάλλουν
στην υλοποίηση των αξιών του ανθρωπισµού και ενθαρύνουν την
αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη

Finland   http://www.milleniumprize.fi

ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â›Ô˘ Millenium
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ª‡ÚˆÓ 17 – 19, 10431 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 6547932  
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∑·Ì¤ÏË˜

ÿ‰Ú˘Ì· ¶·Ó·Á›·˜ ∂Í·Ì¤ÏˆÓ ™›ÊÓÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία σε αποφοίτους

- Αριστούχοι, απόφοιτοι λυκείου

Προϋποθέσεις

Τοµείς

- Η ποιότητα του έργου, η αλήθεια και η συµβολή του στην ανάδει
ξη των αρετών αλλά και των αδυναµιών του  λαού µας, ώστε να 
προαχθεί η εθνική αυτογνωσία

- Τα προς βράβευση έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ή µε οποιο
δήποτε τρόπο δηµοσιευθεί

Χρηµατικά βραβεία σε έργα: 
- Ιστορίας (ιστορική µελέτη, ιστορική µονογραφία, ιστορικά δοκίµια,

αποµνηµονεύµατα, αυτοβιογραφία, βιογραφίες προσώπων που έλα
βαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση)

- Μυθιστορήµατος
- Ποίησης 
-  Λοιπών τεχνών (εικαστικές τέχνες, θέατρο, κινηµατογράφο, κλπ.)

∑·˝ÌË 1, 10682 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 210 3847679
fax:  210 3810803
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂ÏÂÔÓÒÚ· ¶·Û·ÏÈ¿ÚË

ÿ‰Ú˘Ì· µ·ÛÈÏÈÎ‹˜ Î·È fiÏÁ·˜ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘
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∞ÔÏÏˆÓ›·, 84003 ™›ÊÓÔ˜
∆ËÏ: 22840 31639   fax: 22840 31639
e-mail:idrymaprokou@syr.forthnet.gr  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ¶. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘

ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·  ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ¶ÚfiÎÔ˘ 
"∏ ∞Á›· ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË"   (‰ˆÚÂ¿ ÂÈ˜ ÌÓ‹ÌË ¢ÂÎ·‚¿ÏÏÂ)

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές της Ιατρικής ή Οδοντιατρικής,
Γεωπονικής, Κτηνιατρικής ή Μαιευτικής Σχολής

- Οικονοµική αδυναµία
- Καταγωγή από τη Σίφνο

µÚÔÓÙ¿‰Ô˜ 82200 – Ã›Ô˜
∆ËÏ: 22710 92202, 22710 93202
fax: 22710 93392  e-mail: dop@homeroupolis.gr

¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βοηθήµατα σε φοιτητές 

¢‹ÌÔ˜ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ - 22001 ÕÛÙÚÔ˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÚÎ·‰›·˜
∆ËÏ: 27550 29023, 27550 22901, 27550 23263  fax: 27550 22213
e-mail:Astros01@otenet.gr 
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: πˆ¿ÓÓË˜ §›˙·˜

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ·  ƒˆÛÛ¤ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δηµότες του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος Σίταινας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας

∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 86, 23100 ™¿ÚÙË
∆ËÏ: 27310 28878,  27310 28184
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ (¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™.)

ÿ‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ™·˚ÓfiÔ˘ÏÔ˘

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία σε µαθητές και φοιτητές και των δύο φύλων
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∂ÚÂÛfi˜ §¤Û‚Ô˘ – ¡ÔÌfi˜ §¤Û‚Ô˘
∆ËÏ: 22530 53318,  22530 53225

ÿ‰Ú˘Ì· ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È µÈÎÙˆÚ›·˜ ™·¯ÏÔ‡

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές ΑΕΙ  που σπουδάζουν στο εσωτε-
ρικό ή στο εξωτερικό 

- Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται και να είναι δηµότες
Ερεσού Λέσβου

- Άποροι φοιτητές

ªÔ˘ÛÈÎ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ «Ãƒ∏™∆√™ ™∆∞ª∞∆π√À»
∆ËÏ: 23210 22260  ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î. ∆ÚÈ·Ó. À„ËÏ¿ÓÙË˜

¢‹ÌÔ˜ ™ÂÚÚÒÓ

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση για µουσικές σπουδές

- Ελληνική ιθαγένεια
- Ο υποψήφιος πρέπει να είναι δηµότης του ∆ήµου Σερρών

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ Î·È ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
∆Ì‹Ì· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘
∫·Ú·ÁÈÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 4, 10248 ∞ı‹Ó·    ∆ËÏ: 210 3291252-4  fax: 210 3221772  
e-mail:sci-work@cenmtral.tee.gr
htpp://www.portal.tee.gr
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Î· ∂Ï. ∞ı‹ÓË

∆Â¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∆.∂.∂)

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χρηµατικά βραβεία α) στους αριστούχους φοιτητές των Πολυτεχνι-
κών Σχολών της χώρας
β) στις καλύτερες διπλωµατικές εργασίες που κρίνονται προς βρά-
βευση από τις Εξεταστικές Επιτροπές του ΤΕΕ για χορήγηση άδει-
ας άσκησης επαγγέλµατος στους νέους µηχανικούς



255

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜ (∞Ó·ÙÔÏ‹˜) – ¡ÔÌfi˜ §·ÛÈı›Ô˘
∆ËÏ: 28420 41265

ÿ‰Ú˘Ì·  ™·ı·Ú·Ó›Î·˜ ¡ÈÎ.

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές

- Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
- Παιδιά δηµοτών και κατοίκων των χωριών       

¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ·Ú¿
√Ì‹ÚÔ˘ 51, 10672 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210 3623217, 210 3623244    fax: 210 3617910
e-mail:info@dimaraslaw.gr

∫·ı›‰Ú˘Ì· ŸıˆÓÔ˜ Î·È ∞ıËÓ¿˜ ™Ù·ı¿ÙÔ˘

Οικονοµική βοήθεια για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό πτυχιούχων
ΑΕΙ

- Η επιµέλεια, η επίδοση και το ήθος των υποψηφίων
- Άποροι υποψήφιοι
- Κατά προτίµηση οι ήδη υπότροφοι, αν πληρούν όλες τις προϋπο

θέσεις 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

ª‡ÚÈÓ· §‹ÌÓÔ˘, 81400 §‹ÌÓÔ˜
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· µÔÚÂ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ∆Ú·Ù·ÚÔ‡ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Απόφοιτοι λυκείων της νήσου Λήµνου
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∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡˘ÌÊ·›Ô˘, ∆∫ 53078 ¡˘ÌÊ·›Ô ºÏÒÚÈÓ·˜
∆ËÏ: 23860 31382

∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· «¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °. º›ÛÙ·»

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

Οικονοµική ενίσχυση  σε φοιτητές ΑΕΙ 

- Άποροι φοιτητές
- Άριστοι φοιτητές
- Καταγωγή από την Κοινότητα Νυµφαίου

™ÎÔ˘˙¤ 19, 18535 ¶ÂÈÚ·È¿˜
∆ËÏ: 210 4539682

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓÒÏË ∞Ú. ÃÚÈÛÙÔ˘Ï¿ÎË

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις

α)  Χρηµατικό βραβείο σε φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών  β)  Χρηµατικά βραβεία σε αποφοίτους
λυκείων

α) Ο πρώτος επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις της
συγκεκριµένης σχολής

β) Αριστούχοι, απόφοιτοι των δηµοσίων λυκείων του Πειραιά 
και της Κιµώλου
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πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ª·ÓÙÈÓÂ›·˜ Î·È ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜

22100, ∆Ú›ÔÏË
∆ËÏ: 2710 222445,   2710 222446     fax: 2710 226926 

Ι Ε Ρ Ε Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ι Σ

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις -Υποψήφιοι που προέρχονται από την Περιφέρεια της Μητροπόλεως

Οικονοµικά βοηθήµατα σε φοιτητές

πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜

§ÂˆÊ. ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ 340, 14231 ¡. πˆÓ›·
∆ËÏ: 210 2752422,  210 2753600   fax: 210 2753600

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Άποροι φοιτητές
- Υποψήφιοι που προέρχονται από την Περιφέρεια της

Μητροπόλεως και που έχουν την πρόθεση να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους ως κληρικοί σ’ αυτήν

Σπουδαστικά βοηθήµατα σε φοιτητές Εκκλησιαστικών Σχολών

πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ¶·ÚÔÓ·Í›·˜

πÂÚfi ¶ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ¶·Ó·Á›·˜ ∂Î·ÙÔÓÙ·˘ÏÈ·Ó‹˜
84300 ¡¿ÍÔ˜
∆ËÏ: 22850 22233  fax: 22850 24600

Τοµείς σπουδών

Προϋποθέσεις - Καταγωγή από την Πάρο

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
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π‰Ú‡Ì·Ù·, ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚÂ›˜ Ô˘ 
¯ÔÚËÁÔ‡Ó ˘ÔÙÚÔÊ›Â˜ - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ‚ÔËı‹Ì·Ù·  

(ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ 

ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÛÔ˘‰ÒÓ)

1. ººÈÈÏÏfifiÙÙˆ̂¯̄ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ∞∞ÚÚˆ̂ÁÁ‹‹˜̃  ∆∆··ÌÌÂÂ››ÔÔ  √√ÈÈÎÎÔÔÁÁÂÂÓÓÂÂ››··˜̃  ™™ˆ̂ÙÙËËÚÚ››ÔÔ˘̆  ÎÎ··ÈÈ  ¶¶ÔÔÏÏ˘̆ÍÍ¤¤ÓÓËË˜̃  ∞∞‚‚ÚÚ··ÌÌ››‰‰ËË

¢‹ÌÔ˜ §·˘ÚÂˆÙÈÎ‹˜   ∆ËÏ: 22920 25606  fax: 22920 22413

2.  ∞∞ÌÌÊÊÈÈ··ÚÚ¿¿ÂÂÈÈÔÔ  ÿÿ‰‰ÚÚ˘̆ÌÌ··

ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 88 – ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 11528 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ: 210 7792448, 210 7770429    fax :210 7770429

3.  ∫∫ÏÏËËÚÚÔÔ‰‰fifiÙÙËËÌÌ··  ∞∞ÓÓ¿¿ÁÁÓÓÔÔ˘̆

∂˘Ú˘Ù·Ó›·  ∆ËÏ: 210 3646590

4.  ∞∞ÓÓ‰‰ÚÚÂÂ¿¿‰‰ÔÔ˘̆  ¢¢¤¤ÛÛÔÔÈÈÓÓ··

¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¡. ™ÂÚÚÒÓ

™¤ÚÚÂ˜ ∆ËÏ: 23210 83460  fax: 23210 83466

5.  ÿÿ‰‰ÚÚ˘̆ÌÌ··  ¶¶··››ÎÎËË

°ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ™‡ÚÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓ·˜ - ™‡ÚÔ˜

∆ËÏ: 22810 82645    fax: 22810 82645

6. ÿÿ‰‰ÚÚ˘̆ÌÌ··  ÃÃÔÔÚÚÔÔ‡‡  ∞∞‰‰ÂÂÏÏÊÊÒÒÓÓ  ¶¶ÚÚ¿¿ÙÙÛÛÈÈÎÎ··  ((ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆,,  ∞∞ÓÓ‰‰ÚÚ¤¤··  ÎÎ··ÈÈ  ∫∫ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃))

√Ì‹ÚÔ˘ 55, 10672 ∞ı‹Ó·  

∆ËÏ: 210 6466972   210 3612330

7. ¶¶ÚÚ››··ÌÌÔÔ˜̃  °°ÂÂÚÚ¿¿ÛÛÈÈÌÌÔÔ˜̃

™¿ÌË ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 

∆ËÏ: 26740 22535,  26740 22019    fax: 26740 23063,  26740 23722

8. ÿÿ‰‰ÚÚ˘̆ÌÌ··  ™™··ÌÌÔÔ‡‡ÚÚÎÎ··

ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ 2-4, 11527 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ: 210 7488703-4,  210 3607610    fax: 210 3643898

9. ÿÿ‰‰ÚÚ˘̆ÌÌ··  ÀÀÔÔÙÙÚÚÔÔÊÊÈÈÒÒÓÓ  ™™‚‚ÒÒÏÏÔÔ˜̃  ∞∞ÏÏ¤¤ÍÍ··ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ˜̃

ª¤ÚÏÈÓ 3, 10671 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ: 210 3620816-17,  210 3633354, 210 3630063     fax: 210 3620770

10. ÿÿ‰‰ÚÚ˘̆ÌÌ··  ∞∞ÈÈÌÌÈÈÏÏ››ÔÔ˘̆  ÃÃÔÔ˘̆ÚÚÌÌÔÔ˘̆˙̇››ÔÔ˘̆  ––  ªª··ÚÚ››ÎÎ··˜̃  ¶¶····˚̊ˆ̂¿¿ÓÓÓÓÔÔ˘̆

º·ÓÂÚˆÌ¤ÓË˜ 19, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ 

∆ËÏ: 210 6548071   fax: 210 6544224
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……………………………………………………………………………………… 

¶ ∞ ¡ ∂ ¶ π ™ ∆ ∏ ª π ∞

∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ 

∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô 

∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆Â¯ÓÒÓ

°ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ 

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ 

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ  

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 

¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿ÎË˜ 

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹ÙË˜ 

¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫ƒ‹ÙË˜ - πfiÓÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘

∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ 

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ – °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ 

¶ π ¡ ∞ ∫ ∞ ™  ¶ ∂ ƒ π ∂ Ã √ ª ∂ ¡ ø ¡

À ¶ √ À ƒ ° ∂ π ∞  

∞ ∫ ∞ ¢ ∏ ª π ∞  ∞ £ ∏ ¡ ø ¡

1. À¶√∆ƒ√ºπ∂™
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π ¢ ƒ À ª ∞ ∆ ∞  

∫ § ∏ ƒ √ ¢ √ ∆ ∏ ª ∞ ∆ ∞

∞ § § √ π  º √ ƒ ∂ π ™  

¢ π ∂ £ ¡ ∂ π ™  √ ƒ ° ∞ ¡ π ™ ª √ π

• ∂ ¡ ∂ ™  ∫ À µ ∂ ƒ ¡ ∏ ™ ∂ π ™  –  ¶ ƒ ∂ ™ µ ∂ π ∂ ™  

∞ ∫ ∞ ¢ ∏ ª π ∞  ∞ £ ∏ ¡ ø ¡

∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ 

∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô 

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹ÙË˜ 

∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆Â¯ÓÒÓ 

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ 

¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹ÙË˜ 

°ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘

π ¢ ƒ À ª ∞ ∆ ∞   –  ∫ § ∏ ƒ √ ¢ √ ∆ ∏ ª ∞ ∆ ∞

π ∂ ƒ ∂ ™  ª ∏ ∆ ƒ √ ¶ √ § ∂ π ™

Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ˘ÔÙÚÔÊ›Â˜- ‚ÔËı‹Ì·Ù· (ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· fiÛÔÓ

·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÛÔ˘‰ÒÓ)

2. √ π ∫ √ ¡ √ ª π ∫ ∞  µ √ ∏ £ ∏ ª ∞ ∆ ∞

3. π ¢ ƒ À ª ∞ ∆ ∞ ,  ∫ § ∏ ƒ √ ¢ √ ∆ ∏ ª ∞ ∆ ∞  ∫ ∞ π  ∞ § § √ π  º √ ƒ ∂ π ™
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ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÚfiÎÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ “∏ ∞Á›· ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË” 199
¶ÚÔÔÓÙ›˜ ÿ‰Ú˘Ì· 113

ƒ¿‰Ô˘ Ì·Ú›· (∂∫¶∞) 23
ƒ¤ÛÙË ∞Óı›Ë 145
Revoil - ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ¶ÂÙÚÂÏÔÂÈ‰ÒÓ 161
Ritten Ray (∂∫¶∞) 16,174
ƒfiÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ (∂ª¶) 176
ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ıËÓÒÓ -
“¶Ô˘ÏÌ¤ÓÙË ∂ÈÚ‹ÓË Î·È ªÈ¯·‹Ï” 161
ƒÔ‡ÛÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË 146
ƒÔ‡ÊÔ˘ ƒfi‰Ë - ∫·Ó·Î¿ÚË 114
ƒˆÛÈÎ‹ ¶ÚÂÛ‚Â›· 170
ƒˆÛÛ¤ÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 199

™·‚Ú¿ÓË˜ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈÔ˜ (∞¶£) 59
™·˚ÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË 114, 200
™¿Î·ÏË˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 146
™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ÕÓÓ· 146
™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ™‡ÚÔ˜ (À¶∂¶£) 72
™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 114
™·Ï·Ù¤ÏÏË˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È ¢¤ÛÔÈÓ· 114
™·Ì·Ú¿ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ Î·È ™˘ÓÔ‡ÚË ∞Ó·ÛÙ·Û›· (∂ª¶) 179
™·Ì·Ú¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ (∞¶£) 59
™·Ú‰ÂÏÏ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 147
™·¯›ÓË˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ) 12
™·¯Ïfi˜ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È µÈÎÙˆÚ›· 200
™ÂÂÓÙ˙‹˜ °. Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜                                 (√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·Ó/ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ) 20
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™ÈÓ·Ó›‰Ë˜ √Ú¤ÛÙË˜ (∂∫¶∞) 37
™Î·ÓÙ˙Ô˘Ú¿ÎË˜ µ·Û›ÏË˜ Î·È πÔÎÚ¿ÙË˜ 147
™ÎÔ˘˙¤ ª›Î· (∞™∫∆) 49
™ÎÔ˘Ù¤ÚË˜ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ (¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ) 64
™Ô˘ÚÏ‹˜ £ˆÌ¿˜ (∂∫¶∞) 16
™ÔÊfi˜ ·‡ÏÔ˜ - ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ 201
™·ı·Ú·Ó›Î·˜ ¡ÈÎ. 115, 201
™Ù¿Ë ª·Ú›· (∂∫¶∞) 17, 29, 38
™·ı¿ÙÔ˘ ŸıˆÓ·˜ Î·È ∞ıËÓ¿ 115, 201
™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ° & ¡. 115
™Ù·Ì¿ÙË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ Î·È ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 147
™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (°ÂˆÔÓÈÎfi ¶·Ó/ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ) 185
™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (¢‹ÌÔ˜ ™ÂÚÚÒÓ) 200
™Ù·‡ÚÔ˘ ÁÂÒÚÁÈÔ˜ (√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 148
Stevens Steve (∞¶£) 183
™ÙÔ‡ÚÓ· ∫>™Ù¿ÌÔ˘ (∂ª¶) 178
™ÙÚÂÊÙ¿ÚË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 117
™ÙÚ›ÁÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∂ª¶) 48
™ÙÚÈÊÙÔ‡ ƒÔ‰›· 148
™ÊÔÁÁfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜ (∂∫¶∞) 24
™¯ÔÏ¿ÚÈÔ˜ ¢ˆÚfiıÂÔ˜ (∂∫¶∞) 19,20
™ˆÁÈÔÔ‡ÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· 117
™ˆÎÚ¿ÙÂÈÔ ªÏÈÔ‡ÚÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ 107

∆Â¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∆.∂.∂) 186
∆˙È·Ê¤Ù·˜ ¡. °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∂ª¶) 176
∆˙È‚fiÁÏÔ˘ ∆ËÏ¤Ì·¯Ô˜ (∞¶£) 183
∆˙ÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù›ÌË (∂∫¶∞) 37
∆˙ÒÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È £ÂÔÏÔÁ›· 117
∆›Î·˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì 118
ÙÔÔ˘˙fiÁÏÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ (∂∫¶∞) 20,30
∆Ú¿ÁÎ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË 118
∆Ú·Ù·Úfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 202
∆Ú·¯·Ó¿ - ºÂÚÁ¿‰Ë ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË 119
∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘ ∂Ï¤ÓË (∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ) 7
∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘ ¶·Ó. (À¶∂¶£) 73
∆ÚÈ¿ÓÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 160
∆ÚÈÎÔ‡ÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (∂∫¶∞) 17
∆Û·ÁÎ¿ ™Ù¤ÏÏ· - ¢ÂÛÔÙ›‰Ô˘ §¤ÙÙ· 119
∆Û·ÌÔ‡Ï· ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË (∂∫¶∞) 174
∆Û·Ó¿Î·˜ πˆ¿ÓÓË˜ (¶·Ó/ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ) 62,63
ÙÛ·ˆÙ›ÏË˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ (∂ª¶) 42
∆Û·Ô‡ÛË˜ ∞Á·ı. (À¶∂¶£) 73
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∆Û·¿Ï·˜ ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 119
∆Û¿Ú·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ 120
∆ÛÈ·ÎÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ. (∞¶£) 55
∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜ πˆ¿ÓÓË˜ 148
∆ÛÔ˘ÊÏ›Î· ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË 149
∆ÛÒÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (∞¶£) 55
∆˘¿Ï‰Ô˘ ∞ÊÔ› 149

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ - 
°ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 77
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛË˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ 78
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ 68 -76
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ 79
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 78
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡ 80

º·ÊÔ‡ÙË˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 120
ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ §¿ÎÎˆÓ ¯·˙›ÚË 121
ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÏÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ 194
ºÈÏ›ÙÔ˜ ¢. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 149
ºÏ·ÌÔ‡ÚÂÈÔ ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· 150
ÿ‰Ú˘Ì· FULBRIGHT 164
ºÈÏ·Ó‰ÈÎ‹ ¶ÚÂÛ‚Â›· 170
ºÚÂÈ‰ÂÚ›ÎÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ (∂∫¶∞∞) 33
º‡ÚÔ˜ ¶ & ª. 120
ºˆÙÂÈÓfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 150

Ã·ÏÎÈfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·Ó/ÌÈÔ) 51
¢‹ÌÔ˜ Ã·Ó›ˆÓ 184
Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞. ¶·Ó·Á. 150
Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ÁÏ·˚· (¶·Ó/ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ) 63
Ã·ÚÔÎfiÔ˜ Î·È ∂˘·Ó. Ã·ÚÔÎfiÔ˘ - ¶ÂÙÚÔ‡ÛË 121
Ã·ÚÙÔÌ·˙›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∂ª¶) 179
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Ã·Ù˙Ë·ÌÔ‡Î·˜ ·Ó·ÛÙ. (∞∞¶£) 55
Ã·Ù˙Ë··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ - ™ÎÔÚ‰¿ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 150
Ã·Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·Ó¿ÎË˜ ∂ÌÌ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 202
Ã·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜ (∂ª¶) 176
ÃfiÚÓ πˆ¿ÓÓË˜ Î·È ∫˘‚¤ÏË 160
ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ (∞¶£) 183,184
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· √›ÎÔ˜ ∫·Ï‡ÌÓÈ·˜ 121
ÃÚÈÛÙÔ˘Ï¿ÎË˜ ∞Ú. ª·ÓÒÏË˜ 202
ÃÚ˘ÛÔ‚¤ÚÁÂÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô (∂ª¶) 179
ÃÚ˘ÛÔ‚¤ÚÁË˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (À¶∂¶£) 75
“∂˘·Á¤˜ Ù·ÌÂ›Ô ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ∞’ ” 122
ÃÚ˘ÛÔ¯¤ÚÂÈÔ µÚ·‚Â›Ô (°ÂˆÔÓÈÎfi ¶·Ó/ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ) 185
ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ (À¶∂¶£) 73

æËÌ¤ÓÔ˘ ∂Ï¤ÓË (∞Î·‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ) 12

WWF 162

øÓ¿ÛË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ 122

∞¶£ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
∞∂∫∆ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆Â¯ÓÒÓ
∂∞¶ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
∂∫¶∞ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶··ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ
∂ª¶ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô
∂¶∂∞∂∫ ππ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ∞Ú¯ÈÎ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË˜
∂¶πº ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙË˜ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜
π∫À ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ
À¶À¶£ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
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