
Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα  
ή το Εξωτερικό 

 
Γενικές Προϋποθέσεις για τη χορήγηση των προπτυχιακών υποτροφιών: 
 

-   Η  ηλικία των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 36ο έτος.  
- Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό τουλάχιστον 
Λίαν Καλώς, εκτός και αν για την κατάταξη των υποψηφίων ορίζεται ως κριτήριο η σειρά 
εισαγωγής τους στα ΑΕΙ 
- Οι δευτεροετείς και λοιποί φοιτητές πρέπει να έχουν Μ.Ο βαθµολογίας στο προηγούµενο 
έτος σπουδών τουλάχιστον Λίαν Καλώς. 
- Να µη λαµβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο 
Κληροδότηµα, Κληρονοµία ή ∆ωρεά και να µην έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα 
προηγούµενη υποτροφία. 
 

Οι προπτυχιακές υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές όλων των  Σχολών και των 
Τµηµάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και καταβάλλονται από την έναρξη του Πανεπιστηµιακού 
έτους για το οποίο προκηρύσσονται µέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους. 
 
 α. Προπτυχιακές υποτροφίες, µε επιλογή.  
    

 Τα Κληροδοτήµατα που χορηγούν υποτροφίες, µε επιλογή, είναι:  
∆ηµητρίου Αράπογλου, Πηνελόπης Χας Ηλία Ατσάρου, Μαρίας Αβράσογλου, 

Τριανταφυλλιάς Χας ∆ηµ, Κριεζή, Β. και Μ. Μακρή , Αικατερίνης Μαντζούνη, Σπυρίδωνος 
Μπαλτατζή, Θεοδώρου Μανούση, Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου, Παύλου Ποταµιάνου, 
Θωµά Σουρλή, Μαρίας Στάη,  Σχολαρίου ∆ωροθέου και ∆ηµητρίου Τρίκουλη. 

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών, από τα παραπάνω 
Κληροδοτήµατα  είναι η καταγωγή των υποψηφίων,  εκτός από την Κληρονοµία 
Πηνελόπης Χας Ηλία Ατσάρου, που χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές της Θεολογικής 
Σχολής, ανεξαρτήτως καταγωγής. 

 
β. Προπτυχιακές υποτροφίες, κατόπιν  διαγωνισµού 
 
 Κληροδοτήµατα που χορηγούν προπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα,  κατόπιν  

διαγωνισµού,  σε φοιτητές του ΕΚΠΑ είναι: 
Α) ανεξαρτήτως καταγωγής: Ιωάννου Βαρύκα, Νικολάου Βλάχου,   Ενοποιηθέντα 

Κληροδοτήµατα (∆ιοµήδους Κυριακού και Θεοδώρου Ράκου), Ιωάννου Λαµπρίδου, 
Μιχαήλ Λειβαδά, Λαµπρινής Λιόντα, Γεωργίου Μαυροκορδάτου, ∆ηµητρίου 
Μαυροκορδάτου,  Βασιλικής Μωραϊτη, Γερασίµου και Κάθλιν Παϊζη, Αντωνίου Παπαδάκη,  
και Αριστοτέλους Τοπούζογλου 

Β) µε βάση ορισµένη καταγωγή:  Κων/νου Γεροστάθη,  Έλλης Μιχελουδάκη,   
Μαρίας Ράδου  και  Ιωάννου Σφογγοπούλου που οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από 
την Άρτα,  το Ν. Ρεθύµνης, την Αθήνα  ή την Ήπειρο και το Ν. Μαγνησίας, αντίστοιχα. 

Το Κληροδότηµα Αριστοτέλους Τοπούζογλου χορηγεί υποτροφίες και σε 
καταγόµενους από τον Ελληνισµό της Τουρκίας. 

Προπτυχιακές υποτροφίες στο Εξωτερικό χορηγεί το Κληροδότηµα Ηρακλέους 
Βόλτου . 
 


