
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

 

                                         

       
   

                   

                   

       ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΑΛΛΟΔΑΠΟΤ ΓΙΑ  ΠΟΤΔΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

         Οι υπικοοι των ακόλουκων χωρϊν καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ 
υποτροφίασ προκειμζνου να πραγματοποιιςουν ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα: 

       Αλβανίασ, Αρμενίασ, Αηερμπαϊτηάν, Βελγίου, Βουλγαρίασ, Αιγφπτου, 
Αικιοπίασ, Γαλλίασ, Γερμανίασ, Δανίασ, Εςκονίασ, Ινδίασ, Ιορδανίασ, Ιράκ ,Ιράν, 
Ιρλανδίασ, Ιςραιλ, Ιταλίασ, Κίνασ, Κοφβασ, Κροατίασ, Κφπρου, Λετονίασ, 
Λουξεμβοφργου, Μεξικοφ, Νορβθγίασ, Ν. Κορζασ, Ολλανδίασ, Ουγγαρίασ, 
Ουημπεκιςτάν, Ουκρανίασ, Πακιςτάν, Παλαιςτίνθσ Περοφ, Πολωνίασ, Ρουμανίασ, 
ερβίασ, λοβακίασ, λοβενίασ, υρίασ, Σουρκίασ, Σςεχίασ, Συνθςίασ και 
Φινλανδίασ. 

        Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
ποιεσ υποτροφίεσ παρζχονται ςε κάκε χϊρα ςυγκεκριμζνα ςτθν ιςτοςελίδα  

http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships/index/scholarships-per-country  

         Οι υποψιφιοι οφείλουν να  υποβάλουν θλεκτρονικι αίτθςθ ςτο 
http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships  μζχρι τθν 31 Μαΐου 2011, 
φροντίηοντασ να επιςυνάψουν ςαρωμζνα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά, γαλλικά ι αγγλικά.  

 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ  

 ΣΜΗΜΑ Β’  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ   

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ 

ΜΔΡΙΜΝΑ  

 

 

 

  

 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ: Aνδρζα Παπανδρζου 37  
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 - Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr 
email: foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ: Ά. Ρουςουλιϊτθ, 
                          Αικ. Μαντζλλου 
Σθλζφωνο: 210-3443469 
FAX: 210-3442365 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

Μαρούσι,  16 . 05. 2011 

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 

Φ4/   55483  /Β3 

        
  ΚΟΙΝ:         1. Τπουργείο Εξωτερικϊν 

                      Ε1 Δ/νςθ  Μορφωτικϊν και    

                      Πολιτιςτικϊν Τποκζςεων                                                         

                      Ακαδθμίασ  3 

                      10671 - ΑΘΗΝΑ   

                    (κ. Κουκά) 

                2.  Πρεςβείεσ τθσ Ελλάδοσ 

                     ςτισ αναφερόμενεσ χϊρεσ 

                3.  Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν 

                      Μακρι 1 & Διον. Αρεοπαγίτου 

                            117 42- ΑΘΗΝΑ  
4. Πρεςβείεσ των αναφερόμενων 

    ςτθν Απόφαςθ χωρϊν 

    ςτθν Ελλάδα 

    (μέσω ΤΠ.ΕΞ) 

http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships/index/scholarships-per-country
http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships


 

Οι επιλεγζντεσ κα ενθμερωκοφν επίςθμα μζςω τθσ Ελλθνικισ Πρεςβείασ ςτθ 
χϊρα τουσ ι τθν Πρεςβεία τθσ χϊρασ τουσ ςτθν Ακινα και  θ Διεφκυνςθ πουδϊν 
και Φοιτθτικισ Μζριμνασ κα  τουσ ενθμερϊςει θλεκτρονικά. 

Επίςθσ τα ονόματα τουσ κα ανακοινωκοφν  ςτο 

http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships 

Οικονομικζσ παροχζσ για προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ υποτρόφουσ 

α) Μθνιαία επιχοριγθςθ: 

-500 €, για τουσ υποτρόφουσ που πραγματοποιοφν προπτυχιακζσ ςπουδζσ  

-550 € για τουσ υποτρόφουσ που πραγματοποιοφν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
ζρευνα. 

β) Εφάπαξ ποςό για ζξοδα εγκατάςταςθσ: 

-500 € για όςουσ εγκαταςτακοφν ςτθν Ακινα και 

-550 € για όςουσ εγκαταςτακοφν εκτόσ Ακθνϊν 

Η υποτροφία για κερινά ςεμινάρια  καλφπτει όλα τα ζξοδα (δίδακτρα, διαμονι, 
διατροφι των υποτρόφων, ςυμμετοχι τουσ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ) πλθν των 
εξόδων μετάβαςθσ προσ και από τθ χϊρα, τα οποία αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 
υπότροφοι ι θ χϊρα τουσ. 

Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ απαλλάςςονται από δίδακτρα ενϊ οι υποτροφίεσ για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα καλφπτουν δίδακτρα μόνο για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα που χρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά από  τον 
κρατικό προχπολογιςμό. 

Ανϊτατο θλικιακό  όριο για προπτυχιακζσ ςπουδζσ τα  25 ζτθ. 

Ανϊτατο θλικιακό όριο για  μεταπτυχιακζ ςπουδζσ , ζρευνα  και κερινό 
ςεμινάριο ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ τα 40 ζτθ. 

 

 

 

                                                                                                  Ο Τφυπουργόσ 

                                              

 

                                                                                                                 Ιωάννθσ Πανάρετοσ 

 

 

 

 

http://apps.gov.gr/minedu/foreigner_scholarships

