ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΙ

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

Α.
α/α
1

Υποτροφίες σε σπουδαστές Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Κληροδότηµα
Σπυρίδωνος Μπαλτατζή

Σκοπός
Υποτροφίες σε σπουδαστές Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης καταγόµενους από το Συρράκο Ιωαννίνων

Β. Υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
1 Υποτροφίες σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
α/α
1

Κληροδότηµα
Πηνελόπης Χας Ηλία Ατσάρου

Σκοπός
Υποτροφίες, µε επιλογή, σε άπορους επιµελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής που
θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, µετά σύµφωνη γνώµη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ»

2
3

Ενοποιηθέντα
Κληροδοτηµάτα
Κυριακού).
Κληρονοµία Μιχαήλ Λειβαδά

4.

Κληρονοµία Βασ. και Μαριάννας Βασ. Μακρή

Υποτροφίες, µε επιλογή, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους),
διακρινόµενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγµένως ορθώς και υγιώς περί την
ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’, προτιµωµένων των φοιτητών κληρικών των καταγοµένων από την Κεφαλληνία.

5

Κληρονοµία Αικατερίνης Μαντζούνη

Υποτροφίες σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής καταγόµενους από την Γορτυνία

5.

Κληρονοµία Γεωργίου Μαυροκορδάτου

Υποτροφίες σε άπορους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής

6.

Κληρονοµία Βασιλικής Μωραϊτη

Υποτροφίες σε

(∆ιοµήδους

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε άπορους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής

φοιτητές της Θεολογικής Σχολής

2. Υποτροφίες σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
α/α

Κληροδότηµα

1

Κληρονοµία
Βλάχου
Νικολάου
Κληρονοµία Μαρίας Ράδου

2

Σκοπός
Υποτροφία, µε διαγωνισµό, σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής
Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής , που κατάγονται από το ∆ήµο Αθηναίων ή από την
΄Ηπειρο και κατοικούν µόνιµα στο ∆ήµο Αθηναίων ή σε ∆ήµους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειοµένων του καταγόµενων
από Μ. Ασία (η καταγωγή καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα)

3. Υποτροφίες σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και Τµήµατος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
α/α

Κληροδότηµα

Σκοπός

1

Κληρονοµία Ιωάννου Λαµπρίδου

Υποτροφία, κατόπιν διαγωνισµού, σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής ή του Τµήµατος Οδοντιατρικής

2

Κληρονοµία Λαµπρινής Λιόντα

Υποτροφία,κατόπιν διαγωνισµού, σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής.

3

Κληρονοµία ∆ηµητρίου Μαυροκορδάτου

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής

4.

Κληρονοµία Γερασίµου και Κάθλην Παϊζη

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής

4. Προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ
α/α

Κληροδότηµα

1

Κληρονοµία Μαρίας Αβράσογλου

2

Κληρονοµία Iωάννου Βαρύκα

Σκοπός
Υποτροφίες, µε επιλογή, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ, καταγόµενους από την
Ανατολική Ρωµυλία
Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ

3

Κληρονοµία Κων/νου Γεροστάθη

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων, του ΕΚΠΑ, καταγόµενους
από την Αρτα.

4

Αντωνίου Παπαδάκη

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του ΕΚΠΑ

5

Κληρονοµία Θωµά Σουρλή

Υποτροφίες, µε επιλογή, σε άπορους φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του ΕΚΠΑ, καταγόµενους από το
Ν. Λακωνίας.

6

Ιωάννου Σφογγοπούλου

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε άπορους φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ,
καταγόµενους από το Ν. Μαγνησίας και κατά προτίµηση από τα είκοσι τέσσερα (24) χωριά του Πηλίου.

7

Κληρονοµία Αριστοτέλους Τοπούζογλου

7

Ενοποιηθέντα Κληροδοτήµατα
(Κληρονοµία Θεοδώρου Ράκου)

Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ , κατά προτίµηση άπορους, έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια ή προερχόµενους
από τον Ελληνισµό της Τουρκίας
Υποτροφίες, µε διαγωνισµό, σε άπορους, χρηστοήθεις και ευφυείς φοιτητές του ΕΚΠΑ.

5. Προπτυχιακές υποτροφίες σε διάφορες Σχολές και Τµήµατα όλων των ΑΕΙ
α/α

Κληροδότηµα

1

Κληρονοµία ∆ηµητρίου Αράπογλου

2

Κληρονοµία
Κριεζή

3

4

Τριανταφυλλίας

Σκοπός

Χας

Κληρονοµία Θεοδώρου Μανούση

Κληρονοµία Έλλης Μιχελουδάκη

∆ηµ.

Υποτροφίες, µε επιλογή, σε οµογενείς που κατάγονται κατά προτίµηση, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή
φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των
αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, µε κριτήριο τη βαθµολογική σειρά εισαγωγής τους στην
οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούµενο στο επόµενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας προτιµώνται οι πτωχότεροι
Υποτροφίες, µε επιλογή, σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νοµικής, Ξένων
Φιλολογιών κλπ) όλων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων που κατάγονται από τη Μακεδονία, µε κριτήριο τη
βαθµολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούµενο στο επόµενο
έτος σπουδών, προτιµωµένων, µε ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας.
Υποτροφίες, µε επιλογή, σε φοιτητές όλων των ΑΕΙ καταγόµενους από τη Σιάτιστα του Ν. Κοζάνης

Υποτροφίες, κατόπιν διαγωνισµού, σε άπορους και οικονοµικώς γενικά ασθενείς φοιτητές καταγόµενους από το
Ν. Ρεθύµνης, οι οποίοι διαµένουν στην Αθήνα

5

Κληρονοµία Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή

Υποτροφίες, µε επιλογή, σε άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της Χώρας, καταγόµενους εκ πατρικής ή µητρικής
γραµµής , από το Συρράκο Ιωαννίνων

5

Κληρονοµία Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου

6

Κληρονοµία Παύλου Ποταµιάνου

7

Κληρονοµία Μαρίας Στάη

9.

Κληρονοµία ∆ωροθέου Σχολαρίου
(Υποτροφίες)
Κληρονοµία ∆ωροθέου Σχολαρίου
(Αγαθοεργίες)

Υποτροφίες, µε επιλογή, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων,
καταγόµενους από το ∆ήµο Ανδρίτσαινας, κατά προτίµηση, ή από την Επαρχία Ολυµπίας ή τέλος από το Νοµό
Ηλείας, µε κριτήρια τη βαθµολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τµήµατα αυτά ή της προαγωγής
τους από το προηγούµενο στο επόµενο έτος σπουδών, προτιµωµένων των απόρων.
Υποτροφίες, µε επιλογή, σε φοιτητές της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής, Φυσικής ή Χηµείας όλων των ΑΕΙ της
Χώρας, προτιµωµένων των απόρων. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται κατά προτίµηση: α) από την
Ορεστιάδα ή την περιφέρεια αυτής και β) από την υπόλοιπη Θράκη.
Υποτροφίες, µε επιλογή, σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθµολογική σειρά εισαγωγής τους, σε
οποιαδήποτε Πανεπιστηµιακού Τοµέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, πλην των
Στρατιωτικών Σχολών, προτιµωµένων των εισαγοµένων στις Φυσικοµαθηµατικές Επιστήµες
Υποτροφίες σε νέους ηλικίας 16 ετών, αµέµπτου διαγωγής, υγιείς, άπορους ή υιούς ιερέων για εκπαίδευση σε
σχολές της Τρίκκης για να ιερουργούν ως έγγαµοι ιερείς στις επαρχίες Τρίκης και Σταγών
Υποτροφίες σε άπορους ή ορφανούς φοιτητές κατά προτίµηση α) όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
και µεταξύ αυτών να προτιµούνται του ΕΜΠ και β) των υπολοίπων Σχολών και Τµηµάτων της Χώρας
(καταγωγή από Βενδίστη (Αµάραντο Ν. Τρικάλων)
Υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας που παρέχουν τεχνική µόρφωση, καταγόµενους από το χωριό Πραγµατευτή
Κυνουρίας

10

11

Κληρονοµία ∆ηµητρίου Τρίκουλη

Γ. Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό
α/α
1

Κληροδότηµα
Κληρονοµία Ηρακλέους Βόλτου

Σκοπός
Υποτροφία, κατόπιν διαγωνισµού, σε άπορο απόφοιτο Λυκείου για µετάβαση στην Αλλοδαπή (Αγγλία, Γαλλία,
Ιταλία, Γερµανία) προς εκµάθηση µιας των επιστηµών Χηµείας, Γεωπονίας Ηλεκτροµηχανικής. Ηλικία µέχρι 24 ετών.

