
ΠΙΝΑΚΑΣ   ΙΙΙ 
 

 Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό 
 

A. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
 

α/α Κληροδότηµα Σκοπός 
1 Κληρονοµία Βασιλικής Μωραϊτη Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής, για µεταπτυχιακές σπουδές στην 

Ελλάδα ή το Εξωτερικό.  
  

 
Β. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ 

   
α/α Κληροδότηµα Σκοπός 

 
1 ∆ωρεά Ελένης Θεοδωρίδου-:  

 
Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής, για µεταπτυχιακές σπουδές  στη 
Γαλλία ή Ρωσία 

 
2 Κληρονοµία ∆ωρεά Ελένης 

Θεοδωρίδου - Stimson 
 

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής, για µεταπτυχιακές σπουδές  στη 
Γαλλία ή Ρωσία ή Αγγλία 

 
3 ∆ωρεά Βασίλη Κωνσταντακόπουλου 

σε µνήµη Συγγραφέα Αντώνη 
Σαµαράκη: 

Υποτροφία, κατόπιν διαγωνισµού,  σε πτυχιούχο  του Τµήµατος Φιλολογίας – Κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας - 
της Φιλοσοφικής Σχολής,  για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. 
Καταγωγή από την Μεσσηνία και κατά προτίµηση από επαρχία Πυλίας.  ∆ιάρκεια υποτροφίας δύο (2) έτη. 

4 ∆ωρεά Ευγενίας και Βασιλείου Λαδά 
σε µνήµη του γιου τους ποιητή Νίκου 
Β. Λαδά  
 

Υποτροφίες, µε επιλογή, για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό  σε πτυχιούχους του Τµήµατος Βυζαντινών και 
Μεσαιωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, προτιµωµένων των οικονοµικά ασθενεστέρων. Εάν δεν 
υπάρχουν να δίνονται σε πτυχιούχους του Τµήµατος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τµηµάτων της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Παν/µίου Αθηνών  

 
5 Κληρονοµία Σοφίας Σαριπόλου 

 
 

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής, για   µεταπτυχιακές σπουδές στο 
Εξωτερικό. 

.  
 

 
 
 
 
 
 



Γ. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε πτυχιούχους της Νοµικής Σχολής  του ΕΚΠΑ 

 
 

∆. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε πτυχιούχους  της Ιατρικής Σχολής  και του Τµήµατος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ: 

α/α Κληροδότηµα Σκοπός 
1 Κληρονοµία Ματθίλδης Χας Κυριάκου 

Βαρβαρέσου 
 
 

 Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε διδάκτορες ή πτυχιούχους του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής 
ΝΟΠΕ,  για ευρύτερες οικονοµικές σπουδές στο Εξωτερικό  

2 Κληρονοµία Λεοντίου Οικονοµίδου Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού,  σε πτυχιούχους της Νοµικής Σχολής, για µεταπτυχιακές σπουδές στην ∆. Ευρώπη 
3 Κληρονοµία Μπαµπάκου Ισµήνης Υποτροφίες σε πτυχιούχους της Νοµικής Σχολής για ειδίκευση στο Αρχαίο Ελληνικό ∆ίκαιο στο Εξωτερικό ή την Ελλάδα 
4 Κληρονοµία Ανδρέα Γαζή   Υποτροφίες, µετά από διαγωνισµό, σε πτυχιούχους της Νοµικής Σχολής, για  µεταπτυχιακές  σπουδές στο Εξωτερικό, 

κατά προτεραιότητα: 
α) για σπουδή του Ρωµαϊκου ∆ικαίου,  
β) του Αρχαίου Ελληνικού όχι του  Ελληνιστικού ∆ικαίου 
γ) του Βυζαντινού ∆ικαίου, όχι του Μεταβυζαντινού και  
δ) γενικά για τους νοµικούς κλάδους περιλαµβανοµένης και της Κοινωνιολογίας του ∆ικαίου 
                

α/α Κληροδότηµα Σκοπός 
1 Κληρονοµία Ιωάννου Κοντολέοντος Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής,  για την 

απόκτηση ειδικότητας ή για ευρύτερες σπουδές  κατά προτίµηση: α) στην Ευρώπη και β) στις ΗΠΑ.  
2 ∆ωρεά Αικατερίνης Χας Χαρ. Μαρούδα Υποτροφίες, µε επιλογή, σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, κατά 

προτίµηση στην καρδιολογία. 
3 «Υποτροφία Ορέστη και Florence 

ΣΙΝΑΝΙ∆Η»,  
 

Υποτροφία, κατόπιν διαγωνισµού,  σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής, για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε 
ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος µε τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών µέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) 
που θα εφαρµόζονται δια των οφθαλµών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου 
 

4 Κληρονοµία Πολυτίµης Τζινοπούλου  
 

 

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού,  σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής για 
µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό 

5 Περικλέους Φρειδερίκου  
 

 

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού,  σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, καταγόµενους από το Ν. Αττικής και 
κατά προτίµηση από την Αθήνα, για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίµηση στη Γερµανία.  

6 ∆ωρεά Ευθυµίας Φώτη   
 

Υποτροφίες, κατόπιν επιλογής, σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής , οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της 
ακτινολογίας, για µετεκπαίδευση στο Εξωτερικό και ειδικότερα στους Κλάδους της ακτινοδιαγνωστικής και της 
ακτινοθεραπευτικής 

7 Ενοποιηθέντα Κληροδοτήµατα (∆ωρεά 
Ζαµπακού Πασσά) 

Υποτροφίες σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, µε  διαγωνισµό,  για συµπλήρωση των σπουδών τους στη Γαλλία εις 
οποιαδήποτε ειδικότητα 



 
 

Ε. Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ 
 

α/α Κληροδότηµα Σκοπός 
1 Κληροδότηµα Λεοντίου Οικονοµίδου 

 
Υποτροφία, µε επιλογή, σε πτυχιούχο της Σχολής Θετικών Επιστηµών, για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, 
προτιµωµένου του καταγοµένου από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαϊας. ∆ιάρκεια τρία (3) έτη 

 
ΣΤ. Κληροδοτήµατα που χορηγούν µεταπτυχιακές υποτροφίες σε πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ 

 
α/α Κληροδότηµα Σκοπός 
1 Κληρονοµία Ιωάνου Αλεβιζάτου - Κόντου 

 
Υποτροφίες, τσε πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ, για µεταπτυχιακές σπουδές στο 
Εσωτερικό ή Εξωτερικό 

2 Κληρονοµία Αντωνίου Παπαδάκη Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού,  σε πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ για µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό 

3 Κληρονοµία Ιωάννου και Μαριγώς  
Παπαδάκη 

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού σε πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ,  για µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καταγόµενους από τη Νήσο Κάσου των ∆ωδεκανήσων 

3 Κληρονοµία Τοπούζογλου Αριστοτέλους Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµό σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ,  Ελληνες ή προερχόµενους από τον Ελληνισµό της 
Τουρκίας, για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, προτιµωµένων των απόρων 

 
 
 
 
 

 
 

Ζ. Κληροδοτήµατα που χορηγούν µεταπτυχιακές υποτροφίες σε πτυχιούχους  όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των ΑΕΙ 
 

α/α Κληροδότηµα Σκοπός 
1 ∆ωρεά Οικογένειας Αλκη Αργυριάδη σε 

µνήµη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη 
Υποτροφία, µε επιλογή, για µεταπτυχιακές σπουδές στη Γερµανία ή Γαλλία στον κλάδο του Ασφαλιστικού, 
Εµπορικού ή Ναυτικού ∆ικαίου σε πτυχιούχο των Νοµικών Σχολών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του ΑΠΘ και του 
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

2 Κληρονοµία Ιωάννου ∆ελλίου ή Νακίδου 
 

Υποτροφίες, µε διαγωνισµό, σε πτυχιούχους ΑΕΙ, προτιµωµένων των καταγοµένων από την Ανατολική Μακεδονία, 
για τελειοποίησή τους στην Ευρώπη σε οποιαδήποτε επιστήµη, πλην της Ιατρικής. 

3 Κληρονοµία Κωνσταντίνου Κριεζή 
 

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού,  για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, για µία τριετία, στους καλύτερους 
διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής , Οδοντιατρικού Τµήµατος και της Σχολής Νοµικών , 
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών όλων των ΑΕΙ της Χώρας , και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλων των 
λοιπών Σχολών των ΑΕΙ της Χώρας , που κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλικη ή 
Γαλλική γλώσσα , προτιµωµένων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίµατος το επώνυµο « 
Κριεζής» από την ΄Υδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και 



Σπέτσες , θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ηλικία µέχρι 
27 ετών 

4 ∆ωρεά  Θ. και Ρ. Λυµπέρη σε µνήµη 
Νικολάου Λυµπέρη 

Υποτροφία, κατόπιν διαγωνισµού, σε πτυχιούχο του Τµήµατος Χηµείας, κατά προτίµηση του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, για µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα ∆ιδακτικής της Χηµείας και Νέες Εκπ/τικές Τεχνολογίες 
(∆ιΧηΝΕΤ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιάρκεια 2  έτη 

5 Κληρονοµία Θεόδωρου Μανούση Υποτροφίες, µε επιλογή  για µεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόµενους από τη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης. Προτιµώνται 
οι διατελέσαντες προπτυχιακοί υπότροφοι της Κληρονοµίας 

6 Κληρονοµία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε καταγόµενους από το Συρράκο Ιωαννίνων.  
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 4 έτη µε δυνατότητα παράτασης 2 ακόµη έτη. 

7 Κληρονοµία Μαρίας Σταη Υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των ΑΕΙ 
(Πανεπιστηµιακού Τοµέα), πλην των Στρατιωτικών Σχολών, για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή  
το Εξωτερικό.  
 

 


