
Το Τμήμα Γεωγραφίας συγκεντρώνει κάθε μορφής πληροφόρηση σχετικά με την 
παροχή χρηματικών υποτροφιών και διευκολύνσεων προς φοιτητές για την 
ενίσχυση των προπτυχιακών σπουδών τους αλλά και τη συνέχιση σε μεταπτυχιακό 
και διδακτορικό επίπεδο. 
 
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ 
http://www.onassis.gr/ 
http://www.iky.gr/ 
http://www.fulbright.gr/index_gr.html 
http://career.aegean.gr/ 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata.html 
 
 
Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 
 
13-01-14 Προκήρυξη Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τον 
όμιλο "Ελληνικά Πετρέλαια" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10588-14-01-13-el-pterl.html 
 
08-01-14 Υποτροφίες του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae σε Έλληνες υπηκόους 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10559-08-01-14-matsumae.html 
 
08-01-14 Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές 
εξωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» (αιτήσεις μέχρι και τις 11-04-2014) 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10560-08-01-14-5-2012-2013-11-04-2014.html 
 
20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές 
σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» (αιτήσεις μέχρι και τις 07-04-2014) 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10529-20-12-13-6-2012-2013-07-04-2014.html 
 
20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές 
σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος «ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΖΑΧΟΥ» (αιτήσεις μέχρι και τις 11-03-2014) 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10528-20-12-13-2-2012-2013-11-03-2014.html 
 
20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης οκτώ (8) υποτροφιών για 
προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από 
τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» (αιτήσεις μέχρι και τις 20-03-2014) 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10527-20-12-13-8-2012-2013-20-30-2014.html 
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http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata/10528-20-12-13-2-2012-2013-11-03-2014.html
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20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης δεκαεννέα (19) υποτροφιών για 
προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» (αιτήσεις μέχρι και τις 24-04-2014) 
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10526-20-12-13-19-2012-2013-24-04-2014.html 
 
19-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης έξι(6) υποτρόφων εσωτερικού 
για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ», που υπάγεται στην Άμεση 
Διαχείριση του Υπ. Οικονομικών(αιτήσεις μέχρι και τις 6/3/13)  
 http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10518-19-12-12-6-2012-2013.html 

 

17-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών για 
προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» (αιτήσεις μέχρι και τις 25-02-
2014) 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10505-17-12-13-10-2012-2013-25-02-2014.html 

 

06-12-13 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Ε.Π.Ι. 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10472-06-12-13-ypotrof.html 

 

25-11-13 Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό 
έτος 2014-2015 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10409-25-11-13-2014-2015.html 

 

05-11-13 Υποτροφίες της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σε Έλληνες υπηκόους για 
διδακτορικές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10336-05-11-13-2014-2015.html 

 

15-10-13 Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10253-15-10-13-2014-2015.html 

 

10-10-13 Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για 
τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10238-10-10-13-2013-14-2014-15.html 
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11-09-13 Υποτροφίες Ιδρύματος Φούλμπραϊτ (FULBRIGHT) για σπουδές και έρευνα 
στις ΗΠΑ το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata/10084-11-09-13-fulbright-2014-2015.html 
 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata/10084-11-09-13-fulbright-2014-2015.html
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