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ΘΕΜΑ: Υποτροφίεσ ξζνων κυβερνιςεων ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ 

α) Θερινά ςεμινάρια γλϊςςασ για το κζροσ του 2011 β) Ρροπτυχιακζσ, 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ζρευνα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012.  

Ζχοντασ υπόψθ: 

Α) Τισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ Συμφωνίεσ μεταξφ τθσ 
Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: 

1. Αιγφπτου Ν. 3705/57 (ΦΕΚ 103 τ.Αϋ/57) 

2. Αικιοπίασ, N. 3164/55 (ΦΕΚ 75 τ.Αϋ/55) 

3. Αλβανίασ Ν. 2829/00 (ΦΕΚ 95 τ.Αϋ/00) 

4. Βελγίου Ν. 3569/56 (ΦΕΚ 223 τ.Αϋ/56) 

5. Βουλγαρίασ Ν.474/76 (ΦΕΚ 306 τ.Αϋ/76) 

6. Εςκονίασ Ν. 2988/02 (ΦΕΚ 28 τ.Αϋ/02) 

7. Ινδίασ Ν. 4271/62 (ΦΕΚ 188 τ.Αϋ/62) 

8. Ιορδανίασ Ν. 883/79 (ΦΕΚ. 61 τ.Αϋ/79) 

9. Ιράν Α.Ν. 323/68 (ΦΕΚ 72 τ.Αϋ/68) 

10. Ιςραιλ Ν. 2226/94 (ΦΕΚ 227 τ.Αϋ/94) 

11. Κίνασ Ν. 931/79 (ΦΕΚ 148 τ. Αϋ/79) 

12. Κροατίασ Ν. 2493/97 (ΦΕΚ 84 τ.Αϋ/97) 

13. Κφπρου Κ.Υ.Α. Φ.0544/ΑΣ 510/Μ 5719 (Α’ 301/ 13.12.2005) 

14. Λεττονίασ Ν. 2930/01 (ΦΕΚ 143 τ. Αϋ/01) 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ   

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ  

 ΤΜΗΜΑ Β’  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ  

 

 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νςθ: Aνδρζα Ραπανδρζου 37  
Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80 - Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr 
email: foitmer.yp@minedu.gov.gr 

       Ρλθρ:Κ. Μαντζλλου- Ά. ουςουλιϊτθ 
Τθλζφωνο:  210-3443469 
FAX: 210-3442365 
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15. Λουξεμβοφργου Ν. 2099/92 (ΦΕΚ 191.τ. Α’/92) 

16. Μεξικοφ Ν. 1492/84 (ΦΕΚ 177 τ.Αϋ/84) 

17. Νοτίου Κορζασ Ν.Δ. 502/70 (ΦΕΚ 26 τ.Αϋ/70) 

18. Ουγγαρίασ, Ν. 898/79 (ΦΕΚ 93 τ.Αϋ/79) 

19. Ρεροφ Ν. 2141/93 (ΦΕΚ 86 τ.Αϋ/93) 

20. Ρολωνίασ Ν. 594/77 (ΦΕΚ 157 τ.Αϋ/77) 

21. ουμανίασ Ν. 2500/97 (ΦΕΚ 101 τ.Αϋ/97) 

22. Σερβίασ Ν. 558/77 (ΦΕΚ. 77 τ.Αϋ/77) 

23. Σλοβακίασ Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.Αϋ/77) 

24. Σλοβενίασ Ν. 2365/95 (ΦΕΚ 255 τ.Αϋ/95) 

25. Συρίασ Ν. 885/79 (ΦΕΚ 61 τ.Αϋ/79) 

26. Τουρκίασ Ν. 2073 (ΦΕΚ 103 τ.Αϋ/52) 

27. Τςεχίασ Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.Αϋ/77) 

Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεςτικά Ρρογράμματα που ζχουν υπογραφεί μεταξφ τθσ 
Ελλάδασ και των παραπάνω αναφερομζνων χωρϊν. 

Γ) Τα άρκρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ 141 τ.Αϋ/74) "Ρερί κυρϊςεωσ τθσ 
από 23.5.1969 ςυμβάςεωσ τθσ Βιζννθσ". 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ 
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ εκδίδεται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ Μορφωτικζ Συμφωνίεσ 

τθσ Ελλάδασ με τισ αναφερόμενεσ χϊρεσ και με τισ πλθροφορίεσ που ζχουν 
περιζλκει  ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ. Θ υπθρεςία μασ 
προτείνει τουσ υποψιφιουσ ςτισ διάφορεσ  χϊρεσ με βάςθ τα ακαδθμαϊκά τουσ 
προςόντα και κοινωνικά κριτιρια αλλά θ τελικι απόφαςθ χοριγθςθσ τθσ 
υποτροφίασ λαμβάνεται από τθν ξζνθ χϊρα, θ οποία επιβαρφνεται οικονομικά για 
τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ 
τουσ τισ εκάςτοτε οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ για τθν οποία 
κάνουν αίτθςθ. 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 

Ρροκθρφςςουμε για το κζροσ 2011 και για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012 τισ 
υποτροφίεσ, που χορθγοφνται από τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ, ςτα 
πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν τθσ χϊρασ μασ με τισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ και 
ορίηουμε τισ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςι τουσ ωσ ακολοφκωσ:                                                                   
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Α. ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΡΟΤΟΦΙΕΣ 

1. ΑΙΓΥΡΤΟΣ 

Δφο (2) υποτροφίεσ κατ’ ζτοσ για ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν 
εκάςτθ, ςε οποιοδιποτε κλάδο ςπουδϊν διακζτουν τα Αιγυπτιακά Ρανεπιςτιμια. 
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων 
ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν και να διακζτουν οπωςδιποτε βεβαίωςθ αποδοχισ από 
το Ρανεπιςτιμιο υποδοχισ πριν από τθν ζναρξθ των ςπουδϊν τουσ. Γλϊςςα που 
απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ υπότροφοσ ςτθν εν λόγω χϊρα γίνεται δεκτόσ 
κατ' αρχάσ ωσ ακροατισ, ζωσ ότου γίνει θ ιςοτιμία του πτυχίου του με αυτά των 
Αιγυπτιακϊν Ρανεπιςτθμίων, διαδικαςία θ οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα 
και καταβολι χρθματικοφ ποςοφ, που δεν καλφπτεται από τθν υποτροφία. 
Εναλλακτικά οι υποψιφιοι μποροφν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τθν 
προκαταβολικι αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ του πτυχίου τουσ μζςω των αρμόδιων 
αιγυπτιακϊν αρχϊν ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να κάνουν κανονικι χριςθ τθσ 
υποτροφίασ ςε περίπτωςθ που γίνουν αποδεκτοί. Θ εν λόγω αναγνϊριςθ του 
πτυχίου τουσ δεν αποτελεί δζςμευςθ για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ και τα ζξοδα 
αναγνϊριςθσ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον υποψιφιο.  

Οι υποψιφιοι υπότροφοι για τθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν εκτόσ από τα 
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα εξισ:  

 Απολυτιριο Λυκείου 

 Ριςτοποιθτικό Γζννθςθσ 

►Πλα τα ζγγραφα πρζπει να είναι γραμμζνα ι επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτα 
Αραβικά ι ςτα Αγγλικά και να είναι επικυρωμζνα από τισ Αιγυπτιακζσ Ρροξενικζσ 
Αρχζσ. 

2. ΑΙΘΙΟΡΙΑ 

Μία (1) υποτροφία κατ’ ζτοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον τομζα τθσ 
αικιοπικισ γλϊςςασ και ιςτορίασ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι 
Αγγλικά. Τα μεταφραςμζνα αντίγραφα πτυχίων πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) 
ςειρζσ. 

3. ΑΛΒΑΝΙΑ 

α) Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ 
δζκα (10) μθνϊν εκάςτθ. 

β) Δφο (2) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν χρονικισ 
διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν εκάςτθ. 

γ) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Αλβανικισ 
γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. 

Γλϊςςα που απαιτείται:- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι 
για προπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

- Ρροκειμζνου για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ. 
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4. ΒΕΛΓΙΟ 

- ΓΑΛΛΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

α)Μία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γαλλικισ γλϊςςασ 
και πολιτιςμοφ ςτο Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν. Διάρκεια :16 Ιουλίου 
με 5 Αυγοφςτου 2011.Απευκφνεται ςε υποψιφιουσ με μζτρια γνϊςθ τθσ γαλλικισ 
,επιπζδου Α1 του Κοινοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ-
ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ ςτθν κλίμακα  αυτό-αξιολόγθςθσ(CFCR) 

β)Μία (1) υποτροφία για τελειοποίθςθ γαλλικισ γλϊςςασ  με ςκοπό τθν  
εξοικείωςθ με πολιτικοφσ, διοικθτικοφσ και οικονομικοφσ όρουσ διεκνϊν ςχζςεων, 
ςτο πανεπιςτιμιο  τθσ Βαλονίασ-Βρυξελλϊν ςτθν πόλθ  Μονσ. Διάρκεια :4 Ιουλίου 
με 16 Ιουλίου 2011.Απευκφνεται ςε  ςτελζχθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και μζλθ του 
Ελλθνικοφ Διπλωματικοφ Σϊματοσ που μζροσ των κακθκόντων τουσ αναφζρεται 
ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. Απαιτείται καλι γνϊςθ τθσ Γαλλικισ, με άνεςθ ςτον γραπτό 
και προφορικό λόγο 

Οι Ζλλθνεσ υπότροφοι οφείλουν να ζχουν εφοδιαςτεί με τθν Ευρωπαϊκι κάρτα 
αςφάλιςθσ-αςκενείασ (CEAM) από τον οικείο αςφαλιςτικό τουσ Ελλθνικό φορζα. 
Με το πζρασ των ςεμιναρίων, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν Βεβαίωςθ 
Ραρακολοφκθςισ του. 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ 

1. Université Libre de Bruxelles (Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν): 

E-mail: cvulb@admin.ulb.ac.be 

Web.  www.ulb.ac.be/philo/coursvac 

2. Wallonie-Bruxelles International (WBI) (Ρανεπιςτιμιο Βαλονίασ-Βρυξελλϊν):  

E-mail: d.hauquier@wbi.be και wbi@wbi.be 

Web. www.wbi.be 

3.Mons:  E-mail: cfe@umh.ac.be 

- ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

Τρεισ (3) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (ειδίκευςθ) χρονικισ διάρκειασ 
δζκα (10) μθνϊν θ κάκε υποτροφία. Μία (1) από αυτζσ τισ υποτροφίεσ μπορεί να 
χορθγθκεί για ςπουδζσ ςτο Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ BRUGES. 

Ο υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ ι για το 
Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ BRUGES ι για τισ δφο άλλεσ κζςεισ υποτροφιϊν. 

Γλϊςςα που απαιτείται: Ολλανδικι ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων 
ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι οφείλουν να 
βεβαιωκοφν ότι το Ρανεπιςτιμιο τθσ επιλογισ τουσ ανικει ςτθν Φλαμανδικι 
Κοινότθτα και να γνωρίηουν τθ γλϊςςα εργαςίασ. 

mailto:cvulb@admin.ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/philo/coursvac
mailto:wbi@wbi.be
http://www.wbi.be/
mailto:cfe@umh.ac.be
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Οι υποψιφιοι υπότροφοι για τθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν ςε δφο (2) 
ςειρζσ εκτόσ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και 
τα εξισ: 

 Επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ 

 Ρερίλθψθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ι μεταπτυχιακισ εργαςίασ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 
ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: 

www.kul.be ι/και www.coleurope.be 

 Τόςο οι οικονομικζσ όςο και άλλεσ παροχζσ προςφζρονται από το Βζλγιο. 
Διευκρινίηουμε ότι, οι παροχζσ αυτζσ αναπροςαρμόηονται είτε με τθν ανανζωςθ 
του προγράμματοσ ι κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ φλαμανδικισ 
κοινότθτασ του Βελγίου δεν ζχει ακόμθ περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ θ ςχετικι 
θματικι Διακοίνωςθ. Κατά το  ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-11 χορθγικθκαν: α. Μθνιαία 
τροφεία 840 ευρϊ β. Ζξοδα εγγραφισ  μζχρι 570 ευρϊ. 

5. ΒΟΥΛΓΑΙΑ 

α) Τρεισ (3) νζεσ υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν κατ’ ζτοσ. 

β) Ρζντε (5) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ 
διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν εκάςτθ κατ’ ζτοσ. 

γ) Ζξι (6) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ, ιςτορίασ 
και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται:- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: 
θ γλϊςςα τθσ χϊρασ.- Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι 
παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ 
ιςτοςελίδεσ:www.slav.uni-sofia.bg/pages/summerseminar  

6. ΕΣΘΟΝΙΑ  

α) Μία (1) υποτροφία ςυνολικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν για μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ι ζρευνα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: www.archimedes.ee ,  

β) Δφο (2) υποτροφίεσ για κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ και πολιτιςμοφ.Γλϊςςεσ 
που απαιτοφνται: - προκειμζνου για κερινό ςεμινάριο ι ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι Αγγλικά.- προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: καλι γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ:www.ut.ee ι/και www.isu.ut.ee ι/και 
www.smartestonia.ee 

http://studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/greece 

7. ΙΝΔΙΑ 

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ 
δζκα (10) μθνϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. 

 

 

http://www.kul.be/
http://www.coleurope.be/
http://www.slav.uni-sofia.bg/pages/summerseminar
http://www.archimedes.ee/
http://www.archimedes.ee/
http://www.isu.ut.ee/
http://www.smartestonia.ee/
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8. ΙΟΔΑΝΙΑ 

Τρεισ (3) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι/και για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. Κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ 
προπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν ετθςίωσ ςε 
οποιοδιποτε επιςτθμονικό πεδίο προςφζρεται από τα πανεπιςτιμια τθσ Ιορδανίασ. 
Κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ είναι 
διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν ςτον τομζα τθσ Αραβικισ γλϊςςασ. Γλϊςςα που 
απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: www.ju.edu.jo  

9. ΙΑΝ 

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα για μζγιςτθ περίοδο 
δζκα (10) μθνϊν. 

Γλϊςςα που απαιτείται:  

- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. 

- Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.  

10. ΙΣΑΘΛ 

α) Μζχρι δφο (2) υποτροφίεσ για ςπουδζσ Εβραϊκισ γλϊςςασ ι για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν θ κάκε 
υποτροφία .Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα προτεραιότθτα κα 
δοκεί ςε υποψθφίουσ, οι οποίοι επικυμοφν να διεξάγουν ςπουδζσ ςε κζματα που 
αφοροφν το Ιςραιλ ι Εβραϊκζσ ςπουδζσ. Υποτροφίεσ δεν κα χορθγθκοφν για 
ςπουδζσ ςτουσ τομείσ τθσ Ιατρικισ και Οδοντιατρικισ. Οι υποψιφιοι πρζπει να 
είναι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν. 

Οι υποψιφιοι για ςπουδζσ Εβραϊκισ γλϊςςασ διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν πρζπει 
να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά, που απαιτοφνται για παρακολοφκθςθ κερινοφ 
ςεμιναρίου και δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ γραμμζνεσ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι ςτθν 
Αγγλικι και μεταφραςμζνεσ επίςθμα ςτθν Ελλθνικι. 

β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ. 

Γλϊςςα που απαιτείται για όλεσ τισ περιπτϊςεισ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. 

Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε τρεισ (3) ςειρζσ 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: www.mfa.gov.il 

11. ΚΙΝΑ  

α) Τζςςερισ (4) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι/ και για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι/και για ζρευνα. Επιςθμαίνεται ότι οι 3 επιπλζον 
υποτροφίεσ του Διμεροφσ Ρρογράμματοσ είναι ιδθ καλυμμζνεσ από ανανεϊςεισ 
υποτρόφων. 

β)Θερινό ςεμινάριο κινεηικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ των οποίων ο αρικμόσ  για 
το κζροσ 2011 κα προςδιοριςτεί μζςω διπλωματικισ οδοφ από τθν κινεηικι πλευρά.  

1. Η χρονικι διάρκεια κάκε υποτροφίασ είναι: 

http://www.ju.edu.jo/
http://www.mfa.gov.il/
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- Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: το κινζηικο 
ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο κα δεχκεί τον υπότροφο, κα κακορίςει 
τθν ετιςια και ςυνολικι διάρκεια τθσ υποτροφίασ. 

- Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ μικρότερθ διάρκεια υποτροφίασ ζξι (6) μινεσ και θ 
μεγαλφτερθ ζωσ δφο (2) ακαδθμαϊκά ζτθ. 

2. Γλϊςςα που απαιτείται: Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ: βαςικι γνϊςθ 
τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ. Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.  

Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) ςειρζσ.  

Οι υποψιφιοι, που κα γίνουν τελικά δεκτοί από τθν Κίνα ωσ υπότροφοι τόςο για 
τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα όςο και για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, κα 
πρζπει να προςκομίςουν επιπλζον μια (1) ςειρά ξενόγλωςςων πιςτοποιθτικϊν 
υγείασ ςτθν Ρρεςβεία τθσ Κίνασ ςτθν Ακινα, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν visa. 
Το ιατρικό ζντυπο χορθγείται από τθν Υπθρεςία μασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 
ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: www.chinamission.be www.csc.edu.cn  

12. ΚΟΑΤΙΑ 

α) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι μζχρι δζκα (10) 
μινεσ υποτροφίασ για ζρευνα. 

β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Κροατικισ 
γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται:Ρροκειμζνου για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Οι 
υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ αν αυτό 
απαιτείται από το πρόγραμμα ςπουδϊν. Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα 
τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Ρροκειμζνου για κερινό ςεμινάριο: ςτοιχειϊδθσ 
γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι με 
γνϊςθ κροατικϊν είναι δυνατό να προτακοφν γνϊςτεσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ  
αλλά α) θ κροατικι πλευρά ζχει το δικαίωμα μθ αποδοχισ των υποψθφίων και 
β) ςε περίπτωςθ που αυτοί γίνουν αποδεκτοί κα  ενςωματωκοφν ςε τμιματα 
όπου οι υπόλοιποι διδαςκόμενοι κα γνωρίηουν ιδθ  κροατικά. 

13. ΚΥΡΟΣ  

α)Δφο (2) υποτροφίεσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
ζρευνα  ςε τομείσ προτεραιότθτασ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν θ κάκε μία. 

β)Μία(1) υποτροφία διάρκειασ  μζχρι δζκα μινεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε 
μόνιμο εκπαιδευτικό από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

γ) Μία(1) υποτροφία διάρκειασ  μζχρι δζκα μινεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε 
μόνιμο εκπαιδευτικό από τθν δευτεροβάκμια  εκπαίδευςθ. 

14. ΛΕΤΟΝΙΑ 

α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ 
δζκα (10) μθνϊν. 

http://www.chinamission.be/
http://www.csc.edu,cn/
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β) Μέτρι δύο (2) σποηροθίες για παρακολούθηζη θερινού ζεμιναρίοσ ζε  3 ηομείς 

α.”Learn and experience Baltics:Nature,culture and spa tourism”,β. «Entering the 

void” γ. «Innovations in Baltic logistics”.Πληροθορίες:  http://www.viaa.gov.lv , 

http://biss.va.lv ,www.summerschool.rtu.lv  

Γλώζζα ποσ απαιηείηαι: γλώζζα ηης τώρας ή Αγγλική. 

15. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΓΟ 

α) Δφο (2) υποτροφίεσ για πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν  ςπουδϊν (Master) 
ςτον τομζα Ρλθροφορικισ  και Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν  ςτο Ρανεπιςτιμιο του 
Λουξεμβοφργου . 

β) Μία (1) υποτροφία για διδακτορικό ςτο Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (Centre 
de Droit Européen)  

γ) Τρεισ (3) υποτροφίεσ  ςε επαγγελματίεσ  ςτον τομζα των Οικονομικϊν για 
επιμόρφωςθ ςτο “Ινςτιτοφτο  Επιμόρφωςθσ ςτον τραπεηικό τομζα”  του 
Λουξεμβοφργου.(IFBL) 

Ρροβλζπονται  επίςθσ  μζχρι τρεισ (3)υποτροφίεσ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν για 
τελειοποίθςθ τθσ Γαλλικισ ςτο Κζντρο Γλωςςϊν του Λουξεμβοφργου (Centre de 
Langues à Luxembourg) για φοιτθτζσ, διδάκτορεσ ι/και ερευνθτζσ. Επιπλζον 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προαναφερκείςεσ  υποτροφίεσ  κα δοκοφν  μζςω 
διπλωματικισ οδοφ από τθν πλευρά του Λουξεμβοφργου.Οι υποψιφιοι κα πρζπει 
να γνωρίηουν ικανοποιθτικά τθ γαλλικι γλϊςςα.Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: www.uni.lu  

16. ΜΕΞΙΚΟ 

Δφο (2) υποτροφίεσ χρονικισ διάρκειασ μζχρι δϊδεκα (12) μθνϊν θ κάκε 
υποτροφία για πραγματοποίθςθ ςπουδϊν ι ζρευνασ, ςε επίπεδο Master ι 
διδακτορικό ι για ειδίκευςθ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι 
ζξι (6) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ δϊδεκα (12) μινεσ. 

Επιςθμαίνουμε ότι οι ανωτζρω υποτροφίεσ ιςχφουν για το θμερολογιακό ζτοσ 2012 
και οι διαδικαςίεσ υποβολισ αίτθςθσ ,οι προκεςμίεσ και άλλεσ λεπτομζρειεσ κα 
ανακοινωκοφν μεταγενζςτερα τθσ  παροφςασ προκιρυξθσ και μετά τθν ενθμζρωςθ 
τθσ υπθρεςίασ μασ μζςω ρθματικισ διακοίνωςθσ από τθν πλευρά του Μεξικοφ. 
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ  περυςινι προκεςμία που αναφερόταν ςτθν εν λόγω 
ρθματικι διακοίνωςθ  για τισ υποτροφίεσ του 2011 ιταν από τισ 22 Ιουνίου 2010 
μζχρι και τισ 15 Οκτωβρίου 2010. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν 
εξισ ιςτοςελίδα: http://becas.sre.gob.mx  

17. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΕΑ 

Μία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ τμιματοσ Master ι διδακτορικοφ για 
χρονικι περίοδο τουλάχιςτον δφο (2) ακαδθμαϊκϊν ετϊν.  

Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. 

Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) ςειρζσ. 

http://www.viaa.gov.lv/
http://biss.va.lv/
http://www.uni.lu/
http://becas.sre.gob.mx/
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 
ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: www.ied.go.kr  

18. ΟΥΓΓΑΙΑ  

α) Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ 
μζχρι δζκα (10) μινεσ εκάςτθ. Επιςθμαίνεται ότι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και 
μόνο για δζκα (10) μινεσ δίνεται θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ υποτροφίασ. Πρια 
θλικίασ: 40 ετϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ,35 ετϊν για διδακτορικό κφκλο 
ςπουδϊν,45 ετϊν για μετα-διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν 

β) Τρεισ (3) υποτροφίεσ ςυνολικισ διάρκειασ (1) ενόσ μθνόσ εκάςτθ για 
παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Δεν υπάρχει όριο 
θλικίασ.Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι Αγγλικι ι Γερμανικι. Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να 
υποβλθκοφν ςε τρεισ (3) ςειρζσ. Οι υποψιφιοι οφείλουν επίςθσ  να κάνουν 
διαδικτυακι αίτθςθ μζχρι τισ  15 Απριλίου ςτο www.scholarship.hu  

 Για αιτιςεισ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα:  

  www.scholarship.hu 

 

19. ΡΕΟΥ 

Μία (1) υποτροφία για επιςτθμονικι ζρευνα ι μεταπτυχιακά χρονικισ διάρκειασ 
δζκα (10) μθνϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.    
Το ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο Ρεροφ διαρκεί από το Μάρτιο ωσ τον Δεκζμβριο. 

20. ΡΟΛΩΝΙΑ 

α) Τριάντα (30) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι 
οποίοι κατανζμονται ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μεγαλφτερθ διάρκεια τθσ 
υποτροφίασ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. 

β) Δφο (2) υποτροφίεσ χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ εκάςτθ για 
παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Ρολωνικισ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, το οποίο 
διοργανϊνεται από το Ρανεπιςτιμιο Βαρςοβίασ (POLONICUM). 

Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: www.buwiwm.edu.pl 

21. ΟΥΜΑΝΙΑ 

α) Τρεισ (3) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν χρονικισ 
διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν κατ’ ζτοσ θ κάκε μία για όλουσ τουσ κλάδουσ, που 
προςφζρονται από τα ουμανικά Ρανεπιςτιμια. 

β) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. 

γ) Η χοριγθςθ κακϊσ και ο ακριβισ αρικμόσ υποτροφιϊν για τθν 
παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου ουμανικισ γλϊςςασ, ιςτορίασ και πολιτιςμοφ 

http://www.ied.go.kr/
http://www.scholarship.hu/
http://www.buwiwm.edu.pl/
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για το κζροσ 2011 κα προςδιοριςτεί μζςω διπλωματικισ οδοφ. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλοφνται όπωσ ζρχονται ςε επαφι με τθν υπθρεςία μασ. 

Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ τρεισ περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ι Γαλλικι ι Αγγλικι. 

Για τθν αποδοχι Ελλινων φοιτθτϊν από τα ουμανικά Ρανεπιςτιμια απαιτείται 
θ υποβολι των πρωτότυπων μεταφράςεων των δικαιολογθτικϊν τουσ, 
επικυρωμζνων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ ουμανίασ (Ρρεςβεία τθσ ουμανίασ 
ςτθν Ελλάδα). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: www.international-sinaia.ro ι/και www.edu.ro 

22. ΣΕΒΙΑ  

α) Είκοςι (20) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι 
μποροφν να κατανεμθκοφν ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ 
υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ δζκα (10) μινεσ. 

Γλϊςςα που απαιτείται: 

- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. 

- Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

β) Ρζντε (5) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και 
πολιτιςμοφ. 

Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

23. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

α) Δεκαπζντε (15) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι 
οποίοι κατανζμονται ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ 
υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα 
(10) μινεσ. 

β) Υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ςε Σλοβακικά Ρανεπιςτιμια. 
Ρροτεραιότθτα κα δίνεται ςε πτυχιοφχουσ Σλοβακικϊν Ρανεπιςτθμίων. Ο αρικμόσ 
των υποτροφιϊν αυτϊν κα κακοριςτεί από τθν Κυβζρνθςθ τθσ Σλοβακίασ. 

γ) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και 
πολιτιςμοφ ςτθ Μπρατιςλάβα (STUDIA ACADEMICA SLOVACA). 

Γλϊςςα που απαιτείται :- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα: θ 
γλϊςςα τθσ χϊρασ.- Ρροκειμζνου για κερινά ςεμινάρια : βαςικι γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Οι υποψιφιοι υπότροφοι ςτθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν 
εκτόσ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα 
εξισ:Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου, Ειδικό Ιατρικό ζντυπο. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: 
www.minedu.sk ι/και www.scholarships.sk 

24. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ 
δζκα (10) μθνϊν. 

http://www.international-sinaia.ro/
http://www.edu.ro/
http://www.minedu.sk/
http://www.scholarships.sk/
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β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Σλοβζνικθσ 
γλϊςςασ, λογοτεχνίασ και πολιτιςμοφ ςτθ Λιουμπλιάνα. 

Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι τρεισ (3) 
μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. Πριο θλικίασ: 35 ζτθ. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν 
ιςτοςελίδα : http://www.cmepius.si/en/higher-education/bilaterals/call.aspx   

25. ΣΥΙΑ 

α) Τρεισ (3) νζεσ υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν χρονικισ 
διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν θ κάκε υποτροφία κατ’ ζτοσ. Οι υποτροφίεσ αυτζσ 
κα ανανεϊνονται ετθςίωσ ανάλογα με τα προβλεπόμενα για το ςυγκεκριμζνο 
κλάδο φοίτθςθσ. Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσ υποψθφίουσ οι οποίοι 
επικυμοφν να πραγματοποιιςουν ςπουδζσ ςτουσ τομείσ τθσ Αραβικισ γλϊςςασ 
και Φιλολογίασ κακϊσ και τθσ αραβοϊςλαμικισ κλθρονομιάσ. Οι υποψιφιοι 
υπότροφοι τθσ κατθγορίασ αυτισ πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:1) 
Να μθν ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.2) Να μθν ζχουν αποκτιςει 
απολυτιριο Λυκείου πάνω από δφο χρόνια από το ζτοσ για το οποίο ηθτοφν τθ 
χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ. 

β) Δφο (2) νζεσ υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ χρονικισ διάρκεια δζκα 
(10) μθνϊν θ κάκε υποτροφία κατ’ ζτοσ. Οι υποτροφίεσ αυτζσ κα ανανεϊνονται 
ετθςίωσ ανάλογα με τον αρικμό των ετϊν ςπουδϊν. 

Οι υποτροφίεσ αυτζσ χορθγοφνται για απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
και επομζνωσ μποροφν να ανανεωκοφν για δφο (2) ακόμθ ζτθ. 

- Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ θ μετάφραςθ του απολυτθρίου 
Λυκείου πρζπει να υποβλθκεί ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Αραβικι γλϊςςα. 

- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ θ μετάφραςθ του αντίγραφου 
πτυχίου πρζπει να υποβλθκεί ςε δφο (2) αντίγραφα. 

γ) Δφο (2) υποτροφίεσ κάκε χρόνο διάρκειασ δφο (2) μθνϊν για παρακολοφκθςθ 
κερινοφ ςεμιναρίου αραβικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. 

Η γλϊςςα που απαιτείται για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι θ Αραβικι. Η γλϊςςα 
που απαιτείται για προπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι θ Αραβικι ι Γαλλικι ι Αγγλικι. 
Επιςθμαίνεται ότι ςυγκεκριμζνα ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Δαμαςκοφ δεν παραδίδονται 
μακιματα ςτθν Αγγλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ προτείνεται οι υποψιφιοι 
να ζρχονται ςε επαφι με τθν Ρρεςβεία τθσ Συρίασ ςτθν Ακινα ι με τθν Ρρεςβεία 
τθσ Ελλάδοσ ςτθ Δαμαςκό. 

26. ΤΟΥΚΙΑ 

α) Δζκα (10) υποτροφίεσ για ζρευνα χρονικισ διάρκειασ μζχρι οκτϊ (8) μινεσ θ 
κάκε υποτροφία. 

β) Δζκα (10) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Τουρκικισ 
γλϊςςασ και πολιτιςμοφ από τθν 1θ  Ιουλίου ωσ και τθν 31θ Αυγοφςτου 2011. 

 

http://www.cmepius.si/en/higher-education/bilaterals/call.aspx
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Μθνιαία τροφεία :325TL 

Γλϊςςα που απαιτείται: - Ρροκειμζνου για ζρευνα θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι 
Αγγλικι ι Γαλλικι.- Ρροκειμζνου για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: 
ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

Και για τισ δφο περιπτϊςεισ τόςο το Ελλθνικό φωτοαντίγραφο πτυχίου όςο και θ 
μετάφραςι του πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο αντίγραφα επικυρωμζνα από τθν 
Ρρεςβεία τθσ Τουρκίασ ςτθν Ακινα. (Οι υποψιφιοι που κα γίνουν αποδεκτοί ωσ 
υπότροφοι από τθν Τουρκία κα πρζπει να προςκομίςουν το πρωτότυπο δίπλωμά 
τουσ ςτθν εν λόγω χϊρα).Για αιτιςεισ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 
http://digm.meb.gov.tr  

27. ΤΣΕΧΙΑ 

α) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. 

Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μθνϊν ενϊ θ 
μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μθνϊν. 

β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και 
πολιτιςμοφ ςτθν Ρράγα(29 Ιουλίου-26 Αυγοφςτου) ι ςτο Olomouc(23 Ιουλίου-20 
Αυγοφςτου 2011)  

Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ι Αγγλικι ι Γαλλικι. http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-
for-the-academic-year-2011-2012  

Εφ’ όςον επιλεγοφν από τθν υπθρεςία μασ οι υποψιφιοι υπότροφοι κα πρζπει 
να  ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ που βρίςκεται ςτθν προαναφερκείςα ιςτοςελίδα. 

ΓΕΝΙΚΘ ΥΡΕΝΘΥΜΙΣΘ 

1. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για ζρευνα πρζπει να υποβάλουν εκτόσ 
από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα 
προκιρυξθ και τα εξισ: 

 Επιςτολι ενδιαφζροντοσ. 

 Κατάλογοσ δθμοςιεφςεων. 

2. Ο φάκελοσ του υποψθφίου για ςπουδζσ ςτον τομζα Μουςικϊν 
Σπουδϊν πρζπει να ςυνοδεφεται από θχθτικό υλικό των ατομικϊν 
του εργαςιϊν. 

3. Ο φάκελοσ του υποψθφίου για ςπουδζσ ςτον τομζα Καλϊν Τεχνϊν 
και Αρχιτεκτονικισ πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτογραφικό 
υλικό (πορτφόλιο) των ατομικϊν του εργαςιϊν. 

4. Οι υποψιφιοι υπότροφοι οφείλουν να βεβαιωκοφν ότι γνωρίηουν 
τθ γλϊςςα εργαςίασ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται τα μακιματα 
ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ επιλογισ τουσ. 

 

 

http://digm.meb.gov.tr/
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-academic-year-2011-2012
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-academic-year-2011-2012
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ 

1. Δεν χορθγείται ειςιτιριο μετάβαςθσ και επιςτροφισ, ςε όςουσ γίνουν 
αποδεκτοί ωσ υπότροφοι των ξζνων κυβερνιςεων, τθ δαπάνθ του οποίου πρζπει να 
καλφψουν οι ίδιοι οι υπότροφοι. 

2. Τόςο οι οικονομικζσ όςο και άλλεσ παροχζσ προςφζρονται από τθ χϊρα, θ 
οποία χορθγεί τθν υποτροφία, βάςει του μορφωτικοφ προγράμματοσ που ζχει 
υπογραφεί μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. Διευκρινίηουμε ότι, οι 
παροχζσ αυτζσ αναπροςαρμόηονται είτε με τθν ανανζωςθ του προγράμματοσ ι 
κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ - ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςε μορφι υπεφκυνθσ διλωςθσ για τισ παραπάνω 
υποτροφίεσ  υποβάλλονται θλεκτρονικά  από 27. 3. 2011 ζωσ και 01. 04. 2011  ςε 
ειδικά διαμορφωμζνθ πλατφόρμα ςτθν ιςτοςελίδα του Υπ.Ρ.Δ.Μ.Θ ςτο 
https://apps.gov.gr/minedu/scholarships   Στθ ςυνζχεια, αφοφ γίνει θ  αρχικι 
επιλογι και προτακοφν οι καταλλθλότεροι υποψιφιοι για χοριγθςθ υποτροφίασ, 
κα τουσ αποςταλεί το ζντυπο αίτθςθσ τθσ χϊρασ του ενδιαφζροντόσ τουσ, το οποίο 
κα πρζπει να ςταλεί ςυμπλθρωμζνο ςτθν Υπθρεςία μασ εντόσ 5 (πζντε ) θμερϊν 
μαηί με τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά.   

Υπενκυμίηεται ότι οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτοφν τθν παροφςα προκιρυξθ 
ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr /Υποτροφίεσ. 

Τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά είναι: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ 

α)  Θλεκτρονικι αίτθςθ  και ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου: 

β) Τρεισ (3) μικρζσ φωτογραφίεσ. 

γ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό 
ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι 
υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ οι υποψήφιοι υπότροφοι θα 
πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνη φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ.  

δ) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου με μζςο γενικό βακμό 
τουλάχιςτον 17. Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Σε περιπτϊςεισ μειωμζνθσ 
ηιτθςθσ τθσ υποτροφίασ είναι δυνατό να εξεταςτοφν και αιτιςεισ με μικρότερο 
βακμό απολυτθρίου. 

ε)  «Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» (τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του Ν. 2525/97, όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Ν. 2909/01), με το γενικό βακμό 
πρόςβαςθσ, που ςυγκζντρωςε ο υποψιφιοσ για τθν ειςαγωγι του ςτθν Γ/βάκμια 
Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου  (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

ςτ) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν 
(επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα ιδρφματα που το χορθγοφν π.χ. 
Βρετανικό Συμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ), που 
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κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό 
αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

η) Ριςτοποιθτικό από το ξζνο Κδρυμα, ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ιδθ 
φοιτά ςτο εξωτερικό, ςχετικά με τθ φοιτθτικι του κατάςταςθ (ςχολι, ζτοσ 
ςπουδϊν, βακμολογία του προθγουμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ). Το δικαιολογθτικό 
αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

θ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ 
(απλι κλινικι εξζταςθ). 

Το παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο 
υποψιφιοσ δεν κα ζχει υποτροφία από άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα 
για το οποίο χορθγοφνται οι υποτροφίεσ από τθν υπθρεςία μασ 2) ότι ο υποψιφιοσ 
δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν 
ανταλλαγϊν (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

ι) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να 
προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω 
ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

ια) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ του ετθςίου 
οικογενειακοφ ειςοδιματοσ (των γονζων) (οικ. ζτουσ 2010). Στθν περίπτωςθ που 
δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν απαιτείται 
μετάφραςθ). 

ιβ) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ του ετιςιου 
ατομικοφ ειςοδιματοσ (οικ. ζτουσ 2010) Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει 
να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). (Σε 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ και ζχει οικογενειακι μερίδα αρκεί 
το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του). 

Σε περίπτωςθ που δεν υποβάλλονται και τα δφο εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ο 
υποψιφιοσ κα αποκλείεται από τθ διαδικαςία. 

2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ϋΘ ΕΕΥΝΑ 

α) α)  Θλεκτρονικι αίτθςθ  και ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου: 

β) Τρεισ (3) μικρζσ φωτογραφίεσ. 

γ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό 
ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι 
υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ οι υποψήφιοι υπότροφοι θα 
πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνη φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ.  
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δ) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ ι 
άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν, που κατζχει ο υποψιφιοσ. Το δικαιολογθτικό 
αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι 
Αγγλικι ι Γαλλικι. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν 
Ρανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ ι τίτλου ςπουδϊν Τ.Ε.Ι τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να 
υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Επίςθσ μαηί με τθν ανωτζρω βεβαίωςθ πρζπει να υποβλθκεί και 
βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του 
τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν Ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα. Τθ 
βεβαίωςθ αυτι οι υποψιφιοι μποροφν να πάρουν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (Αγ. 
Κωνςταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Ακινα, τθλ.: 210 5233212). 

Επιςθμαίνουμε ότι, αν ςτο αντίγραφο πτυχίου του υποψθφίου δεν αναφζρεται 
τελικόσ βακμόσ, τότε ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει και πιςτοποιθτικό 
αναλυτικισ βακμολογίασ κατϋ ζτοσ με τον τελικό βακμό πτυχίου.Το δικαιολογθτικό 
αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι 
Αγγλικι ι Γαλλικι. 

ε) Βιογραφικό ςθμείωμα γραμμζνο από τον υποψιφιο τόςο ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

ςτ) Ρρόγραμμα ςπουδϊν, ςτο οποίο κα παρουςιάηεται ςυνοπτικά το είδοσ και 
το περιεχόμενο των ςπουδϊν που επικυμεί να ακολουκιςει ο υποψιφιοσ 
γραμμζνο από τον ίδιο τόςο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

η) Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ γραμμζνεσ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι 
Γαλλικι και μεταφραςμζνεσ επίςθμα ςτθν Ελλθνικι. Σε περίπτωςθ που οι δφο 
ςυςτατικζσ επιςτολζσ είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε κα πρζπει να 
μεταφραςτοφν επίςθμα ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

θ) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν 
(επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα τμιματα που το χορθγοφν π.χ. 
Βρετανικό Συμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ), που 
κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό 
αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

κ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο 
υγείασ (απλι κλινικι εξζταςθ).  

Πςοι από τουσ υποψθφίουσ υποτρόφουσ υποβάλουν τα δικαιολογθτικά τουσ για 
τθν Ινδία κα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για A.I.D.S. και πιςτοποιθτικό 
υγείασ.  

Πλα τα παραπάνω αναφερόμενα πιςτοποιθτικά υγείασ πρζπει να ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

ι) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο 
υποψιφιοσ δεν κα ζχει υποτροφία από άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα 
για το οποίο χορθγοφνται οι υποτροφίεσ από τθν υπθρεςία μασ 2) ότι ο υποψιφιοσ 
δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν (για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
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ζρευνα) με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν (δεν απαιτείται 
μετάφραςθ). 

ια) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να 
προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω 
ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

ιβ) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ: α) ατομικοφ 
ειςοδιματοσ και β) του ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ (γονζων). Στθν 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω 
χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν 
απαιτείται μετάφραςθ).  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ και ζχει οικογενειακι μερίδα 
αρκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του. 

Σε περίπτωςθ που δεν υποβάλλονται και τα δφο εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ο 
υποψιφιοσ κα αποκλείεται από τθ διαδικαςία. 

ιγ) Ζγγραφο αποδοχισ του υποψθφίου από το Ρανεπιςτιμιο για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011 - 2012: 

Ειδικά για τισ χϊρεσ:  

1. Αίγυπτο,  

2. Αικιοπία 

3. Βζλγιο (Φλαμανδικι Κοινότθτα), 

4. Βουλγαρία,  

5. Εςκονία,  

6. Ινδία, 

 

7. Ιράν,  

8. Ιςραιλ, 

9. Κίνα, 

10. Κροατία, 

11. Λετονία, 

12. Μεξικό,  

13. Ν. Κορζα,  

14. Ουγγαρία,  

15. Ρεροφ, 

16. Ρολωνία,  

17. Σερβία,  

18. Σλοβενία, 

19. Συρία 

 

 οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν ζγγραφο αποδοχισ τουσ από το ξζνο 
Ρανεπιςτιμιο. Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

- Ρροκειμζνου για τθν Τουρκία, οι υποψιφιοι κα πρζπει να αναφζρουν ςτθν 
ξενόγλωςςθ αίτθςθ με ςειρά προτίμθςθσ τα ονόματα Τουρκικϊν Ρανεπιςτθμίων, 
ςτα οποία κζλουν να διεξάγουν τισ ςπουδζσ τουσ.  

- Ρροκειμζνου για το Ρεροφ, απαιτείται βεβαίωςθ αποδοχισ του υποψθφίου από 
τοπικό πανεπιςτιμιο θ οποία κα ιςχφει τόςο για το τρζχον όςο και για το επόμενο 
ακαδθμαϊκό ζτοσ.  

3.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΘΕΙΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΙΟΥ 

α) α)  Θλεκτρονικι αίτθςθ  και ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου: 

β) Τρεισ (3) μικρζσ φωτογραφίεσ. 

γ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό 
ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι 
υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 
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Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ οι υποψήφιοι υπότροφοι θα 
πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνη φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ.  

δ) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ ι 
άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ. Το δικαιολογθτικό αυτό 
πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι 
Γαλλικι. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ Ρανεπιςτθμιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ ι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Τ.Ε.Ι τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να 
υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Επίςθσ μαηί με τθν ανωτζρω βεβαίωςθ πρζπει να υποβλθκεί και 
βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του 
τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν Ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα. Τθ 
βεβαίωςθ αυτι οι υποψιφιοι μποροφν να πάρουν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (Αγ. 
Κωνςταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Ακινα, τθλ.: 210 5233212).  

Επιςθμαίνουμε ότι, αν ςτο αντίγραφο πτυχίου του υποψθφίου δεν αναφζρεται 
τελικόσ βακμόσ, τότε κα πρζπει να προςκομίςει και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ 
βακμολογίασ κατϋ ζτοσ με τον τελικό βακμό πτυχίου .Το δικαιολογθτικό αυτό 
πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι 
Γαλλικι. 

ε) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν 
(επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα ιδρφματα που το χορθγοφν π.χ. 
Βρετανικό Συμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ), που 
κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό 
αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

ςτ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο 
Υγείασ, το οποίο πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.(απλι κλινικι εξζταςθ). 

η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει παρακολουκιςει 
ςτο παρελκόν προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο 
ωσ υπότροφοσ με βάςθ τα προγράμματα μορφωτικϊν ανταλλαγϊν (δεν απαιτείται 
μετάφραςθ). 

θ) Βιογραφικό ςθμείωμα γραμμζνο από τον υποψιφιο τόςο ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 

κ) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να 
προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω 
ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

ι) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ: α) ατομικοφ 
ειςοδιματοσ και β) του ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ (γονζων). Στθν 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω 
χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν 
απαιτείται μετάφραςθ).  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ και ζχει οικογενειακι μερίδα 
αρκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του. 
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Σε περίπτωςθ που δεν υποβάλλονται και τα δφο εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ο 
υποψιφιοσ κα αποκλείεται από τθ διαδικαςία. 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

1. Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςε ζνα μόνο πρόγραμμα 
υποτροφιϊν μίασ και μόνο χϊρασ, δθλαδι για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ζρευνα ι για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου. 

2. Αιτιςεισ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν 
.Η αίτθςθ επζχει μορφι υπεφκυνθσ διλωςθσ και πρζπει να ςυμπίπτει με τα 
υποβαλλόμενα εκ των υςτζρων δικαιολογθτικά. Οι ψευδείσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
οδθγοφν ςτθν απόρριψθ του υποψθφίου. Τα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται ςτθν 
υπθρεςία μασ μετά από τθν εξζταςθ των αιτιςεων κατά χϊρα και φςτερα από 
τθλεφωνικι ι μζςω e-mail  ενθμζρωςθ των προτεινόμενων υποτρόφων, εντόσ 5 
θμερϊν. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου δεν είναι πλιρθ, θ 
αίτθςι του απορρίπτεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία επιλογισ. 

 Μόνο τα ζγγραφα αποδοχισ από τα ξζνα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, τα οποία 
απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
ζρευνα, είναι δυνατόν να υποβλθκοφν  μεταγενζςτερα 

3. Πλα τα δικαιολογθτικά, εκτόσ από τθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ,  
,τθ «Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» για τθν ειςαγωγι ςτθν Γ/βάκμια εκπαίδευςθ με το 
ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου, το πιςτοποιθτικό ςτρατοφ, τθν 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 και το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ Εφορίασ 
υποβάλλονται εκτόσ από τθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε μία ςειρά, ςτθ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι τθν Αγγλικι ι τθ Γαλλικι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 

4. Τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων τόςο τα ελλθνόγλωςςα όςο και τα 
ξενόγλωςςα πρζπει να είναι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα. 

5. Οι υποτροφίεσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν χορθγοφνται μόνο για επίπεδο 
Master - ειδίκευςθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα.  

Ε. ΟΟΙ ΤΘΣ ΥΡΟΤΟΦΙΑΣ 

1. Οι υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, που χορθγοφνται από 
τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ςτα πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν, ιςχφουν μόνο 
για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ και για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ, για το οποίο ζχουν 
επιλεγεί οι υποψιφιοι. Δεν ανανεϊνονται, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Υποψιφιοσ, ςτον οποίο ζχει χορθγθκεί υποτροφία 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ από τθν υπθρεςία μασ ςε προθγοφμενο 
ακαδθμαϊκό ζτοσ για τθν ίδια ι άλλθ χϊρα, αποκλείεται τθσ επιλογισ. 
Διευκρινίηεται ότι, το χρονικό διάςτθμα, που χορθγείται από τθν κάκε χϊρα για 
υποτροφία, δεν επαρκεί πάντα για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. 
Στθν περίπτωςθ αυτι οι υπότροφοι μποροφν, εφόςον κζλουν, να ςυνεχίςουν τισ 
ςπουδζσ τουσ με δικά τουσ ζξοδα. 

2. α) Οι υποτροφίεσ, που χορθγοφνται για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, ανανεϊνονται 
για τόςα χρόνια, όςα απαιτοφνται από το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ 
ωσ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθ λιψθ του πτυχίου. Η ανανζωςθ αυτι 
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γίνεται, εφόςον οι αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ, που προςφζρει τθν υποτροφία, 
αποδζχονται τθν ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ. 

    β) Οι υπότροφοι προπτυχιακϊν ςπουδϊν, που ενδιαφζρονται να 
ανανεϊςουν τθν υποτροφία τουσ, κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ για ανανζωςθ 
τθσ υποτροφίασ τουσ εντόσ τθσ προκεςμίασ, που ορίηεται ςτθν παροφςα 
προκιρυξθ. Οι αιτιςεισ αυτζσ πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από επίςθμο 
πιςτοποιθτικό προόδου των ςπουδϊν τουσ, το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 
από το οικείο Εκπαιδευτικό Κδρυμα, ςτο οποίο φοιτά ο υποψιφιοσ κακϊσ και από 
επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτα Ελλθνικά.  

Ειδικά για τθν κατθγορία αυτι των υποτρόφων απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ τουσ είναι θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα μακιματα του ζτουσ 
τουσ και θ υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ για ανανζωςθ μζςα ςτθν προκεςμία, 
που αναφζρεται ανωτζρω. Στθν περίπτωςθ που δεν κα υποβλθκοφν τα 
προαναφερόμενα δικαιολογθτικά, κα ηθτείται διακοπι τθσ υποτροφίασ. 

3. Οι υποψιφιοι για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου δεν πρζπει να ζχουν 
παρακολουκιςει ςτο παρελκόν κερινό ςεμινάριο ςε οποιαδιποτε χϊρα με βάςθ τα 
προγράμματα μορφωτικϊν ανταλλαγϊν. 

4. Οι υποψιφιοι προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ ι 
κερινϊν ςεμιναρίων που υποβάλουν ψευδι διλωςθ του ν. 1599/86, ότι δεν 
ζτυχαν υποτροφίασ κατά το παρελκόν από τθν υπθρεςία μασ με βάςθ τα 
μορφωτικά προγράμματα ι αποκρφπτουν εάν ζχουν υποτροφία από 
οποιοδιποτε άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα για το οποίο χορθγείται 
θ ςυγκεκριμζνθ υποτροφία από τθν υπθρεςία μασ, κα υφίςτανται τισ κυρϊςεισ, 
που προβλζπονται από τον νόμο αυτό και κα ςτεροφνται τθσ υποτροφίασ. 

5. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
ζρευνα γίνονται αποδεκτοί από τθ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία, εφόςον το 
αντικείμενο ςπουδϊν που ζχουν επιλζξει διδάςκεται ςε Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ και εφόςον το αντικείμενο αυτό διδάςκεται ςτθ γλϊςςα τθν 
οποία γνωρίηουν. Οι υποψιφιοι μποροφν να αντλιςουν πλθροφορίεσ, ςχετικά με 
τουσ κλάδουσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, που 
διακζτουν τα Ρανεπιςτιμια των ξζνων χωρϊν, από τισ Ρρεςβείεσ των οικείων 
χωρϊν ςτθν Ελλάδα ι από το Διαδίκτυο. 

6. Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζχει επιλεγεί, αδυνατεί για 
ςοβαροφσ λόγουσ να κάνει χριςθ τθσ υποτροφίασ του, οφείλει να ειδοποιιςει 
εγκαίρωσ και εγγράφωσ τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ του 
Υπουργείου Ραιδείασ, ϊςτε να ειδοποιθκεί αναπλθρωματικόσ υποψιφιοσ και να 
μθν χακεί θ υποτροφία. Ο επιλεγείσ υπότροφοσ, που δεν κα ενθμερϊςει εγκαίρωσ 
τθν υπθρεςία μασ, ςχετικά με το αν δζχεται τθν υποτροφία του, κα αποκλείεται και 
τθν κζςθ του κα καταλαμβάνει αναπλθρωματικόσ υποψιφιοσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ οφείλει να αποςτείλει το ζντυπο αποδοχισ ι 
όχι τθσ υποτροφίασ, το οποίο κα του δοκεί ϊςτε θ Υπθρεςία μασ να ζχει πλιρθ 
εικόνα τθσ απορρόφθςθσ των υποτροφιϊν. 
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7. Οι υποψιφιοι υπότροφοι υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τθν υπθρεςία μασ 
ςτθν περίπτωςθ που λάβουν απευκείασ πλθροφόρθςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
τθσ ξζνθσ χϊρασ ςχετικά με τθν αποδοχι τουσ. 

8. Η ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ των υποτροφιϊν όλων των κατθγοριϊν κακϊσ 
και άλλεσ λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 

9. Ο υπότροφοσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, κατά τθν 
άφιξι του ςτθ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία, οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθ 
Δ/νςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Υπουργείου Ραιδείασ τθν ακριβι 
διεφκυνςι του ςτο εξωτερικό και να ςτείλει επίςθμο πιςτοποιθτικό εγγραφισ του 
ςτο Ρανεπιςτιμιο ι επίςθμθ βεβαίωςθ του επιβλζποντα κακθγθτι του. 

10. Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ζρευνα ι για κερινό 
ςεμινάριο ι για προπτυχιακζσ ςπουδζσ πρζπει να ςτείλουν ςτθν υπθρεςία μασ, 
μετά το πζρασ των ςπουδϊν τουσ, επίςθμο πιςτοποιθτικό ςχετικά με το 
πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ υποτροφίασ τουσ, κακϊσ 
και αναλυτικι ζκκεςθ ςχετικά με τισ ςπουδζσ ι ζρευνα, που πραγματοποίθςαν 
προκειμζνου θ υπθρεςία μασ να είναι ενιμερθ για τθν πορεία του 
Ρρογράμματοσ. 

11. Ο υπότροφοσ οφείλει, όςο διαρκεί θ υποτροφία του, να παρακολουκεί 
κανονικά τισ ςπουδζσ του και να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ ςπουδϊν, τουσ οποίουσ 
ορίηει θ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία. 

12. Η υπθρεςία μασ ζχει το δικαίωμα να προτείνει τθ διακοπι ι τθ μθ ανανζωςθ 
τθσ υποτροφίασ, όταν ο υποψιφιοσ δεν τθρεί τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ 
όρουσ. 

13. Οι υποψιφιοι, που ζχουν τθ δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα ι είναι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι αξιωματικοί των 
ενόπλων δυνάμεων και των ςωμάτων αςφαλείασ ι ζχουν τθν ιδιότθτα του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Τ.Ε.Ι. ι είναι μζλθ Δ.Ε.Ρ. των Ρανεπιςτθμίων, ωσ 
προσ τθ χοριγθςθ εκπαιδευτικισ άδειασ υπάγονται ςτισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

14. Θ τελικι χοριγθςθ ι μθ τθσ υποτροφίασ ανικει ςτθ δικαιοδοςία τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ και επομζνωσ θ Ελλθνικι πλευρά δεν φζρει ευκφνθ ςε 
περίπτωςθ που κάποια χϊρα δεν αποδεχκεί τθν πρόταςι τθσ για χοριγθςθ 
υποτροφίασ. 

ΣΤ. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

1.α) Για τισ υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα και τισ υποτροφίεσ 
για τα κερινά ςεμινάρια μποροφν να υποβάλουν δικαιολογθτικά πτυχιοφχοι 
Ρανεπιςτθμίων και πτυχιοφχοι Τ.Ε.Ι. ι κάτοχοι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν, 
εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα.  

β) Για τισ υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ μποροφν να υποβάλουν 
δικαιολογθτικά απόφοιτοι Λυκείου, που επικυμοφν να ξεκινιςουν προπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα με μζςο γενικό βακμό απόλυςθσ τουλάχιςτον 
δεκαεπτά (17) ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα και εφόςον  ζχουν αποκτιςει τθ 
«Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» για ειςαγωγι ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα 
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Απολυτθρίου του Ενιαίου  και ζχουν ςυγκεντρϊςει ςυνολικι βακμολογία 
τουλάχιςτον  14.000 μόρια ςτισ εξετάςεισ Απολυτθρίου του Ενιαίου. 

Σε περίπτωςθ κενϊν κζςεων μπορεί να προτακοφν ιδθ φοιτοφντεσ ςε 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ ξζνθσ χϊρασ, εφόςον πλθροφν τισ προαναφερόμενεσ 
προχποκζςεισ και γίνουν αποδεκτοί από τθν οικεία χϊρα. 

2. Πριο θλικίασ 

α) Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν 
γεννθκεί μετά τθν 1. 1. 1985.(εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ χϊρα) 

β) Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο γίνονται 
δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν γεννθκεί μετά τθν 1. 1. 1970.(εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά από τθ χϊρα) 

3.α) Υποψιφιοσ του οποίου μζλοσ τθσ οικογζνειασ είναι ιδθ υπότροφοσ τθσ 
υπθρεςίασ μασ για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό 
ςεμινάριο κατά το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ, αποκλείεται τθσ επιλογισ. 

β) Ρεριςςότερα του ενόσ μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ δεν μπορεί να προτακοφν 
για χοριγθςθ υποτροφίασ κατά το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ, εκτόσ εάν δεν υπάρχει 
άλλοσ υποψιφιοσ για να καλυφκεί θ υποτροφία. 

Η. ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

1. ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ 

Τα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για προπτυχιακζσ ςπουδζσ 
είναι τα εξισ: 

α)  Ο γενικόσ βακμόσ πρόςβαςθσ για ειςαγωγι ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το 
ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου. 

β) Ο βακμόσ απολυτθρίου Λυκείου, (τουλάχιςτον 17). γ) Η γλωςςομάκεια του 
υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ 
προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν. Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ 
γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. 

δ) Η πλθρότθτα του φακζλου του υποψθφίου και θ αρτιότθτα κεμελίωςθσ τθσ 
υποψθφιότθτάσ του. 

ε) Η γενικι εικόνα του υποψθφίου, όπωσ αυτι ςυνάγεται από τα δικαιολογθτικά 
του φακζλου του (οικονομικι, οικογενειακι κατάςταςθ). 

Κατά τθν επιλογι των υποψθφίων προθγοφνται εκείνοι που πρόκειται να 
ξεκινιςουν ςπουδζσ από το πρϊτο ζτοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 

Σε περίπτωςθ που δεν κα ζχουν υποβλθκεί αιτιςεισ από υποψθφίουσ, που 
πρόκειται να ξεκινιςουν ςπουδζσ από το πρϊτο ζτοσ, είναι δυνατό να προτακοφν 
ιδθ φοιτοφντεσ ςε Εκπ/κά Ιδρφματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ, λαμβανομζνου 
υπόψθ του ζτουσ ςπουδϊν τουσ (με προτίμθςθ αυτϊν που βρίςκονται ςτα πρϊτα 
ζτθ φοίτθςθσ) και τθσ προόδου τουσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι με τα παραπάνω προςόντα- και 
μόνο τότε - είναι δυνατό να εξεταςκοφν υποψθφιότθτεσ που δεν πλθροφν τισ 
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προχποκζςεισ επιλογισ προκειμζνου να μθ μείνει κενι κζςθ κακϊσ θ τελικι 
επιλογι γίνεται από τθ χϊρα που δίνει τθν υποτροφία. 

2. ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ϋΘ ΕΕΥΝΑ ϋΘ ΘΕΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΙΟ 

Τα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ είναι τα εξισ: 

α) Το επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται 
από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν. 
Ειδικά για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. 

β) Η πλθρότθτα του φακζλου του υποψθφίου και θ αρτιότθτα κεμελίωςθσ τθσ 
υποψθφιότθτάσ του, λαμβανομζνων υπόψθ επιπλζον ακαδθμαϊκϊν προςόντων 
κακϊσ και του περιεχομζνου των ςυςτατικϊν επιςτολϊν, όπου αυτζσ απαιτοφνται. 

γ) Η γενικι εικόνα του υποψθφίου, όπωσ αυτι ςυνάγεται από τα δικαιολογθτικά 
του φακζλου του (οικονομικι, οικογενειακι κατάςταςθ). 

δ) Το αντικείμενο ςπουδϊν του υποψθφίου για υποτροφία μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν ι ζρευνασ και θ ςυνάφεια του αντικειμζνου αυτοφ με τθν επιςτιμθ, που 
ζχει ςπουδάςει ο υποψιφιοσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι με τα παραπάνω προςόντα- και 
μόνο τότε - είναι δυνατό να εξεταςκοφν υποψθφιότθτεσ που δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ επιλογισ προκειμζνου να μθ μείνει κενι κζςθ κακϊσ θ τελικι 
επιλογι γίνεται από τθ χϊρα που δίνει τθν υποτροφία. 

 

 

 

                                                                                                                                                Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ  

 

 

                                                                                            ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΑΝΑΕΤΟΣ 
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ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΥΡΟΤΟΦΙΑΣ 

Επιςθμαίνουμε ότι προκθρφξεισ και ζντυπα αιτιςεων δεν κα αποςτζλλονται 
με fax. 

1. Για τισ μεταφράςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: 

α. Στο Υπουργείο Εξωτερικϊν - Μεταφραςτικό Γραφείο- Αρίωνοσ 10 - 10554 
Ψυρρι, τθλ. 210-32.85.714-17. 

β. Σε δικθγόρουσ, οι οποίοι ζχουν εξουςιοδοτθκεί από τον δικθγορικό 
ςφλλογο, ςτον οποίο ανικουν. 

γ. Σε  μεταφραςτζσ πτυχιοφχουσ του Τμιματοσ Διερμθνείασ και Μετάφραςθσ 
του Ιόνιου Ρανεπιςτθμίου 

2. Το πρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ, που πρζπει να προςκομίςουν οι 
υποψιφιοι, μπορεί να είναι γνωμάτευςθ κλινικισ εξζταςθσ από πακολόγο. Στθν 
περίπτωςθ που δίνεται ζντυπο ιατρικό πιςτοποιθτικό, κα πρζπει αυτό να 
ςυμπλθρωκεί. Για τθ χοριγθςθ-ςυμπλιρωςθ του ιατρικοφ πιςτοποιθτικοφ οι 
ενδιαφερόμενοι πρζπει να απευκφνονται ςε κρατικό νοςοκομείο. 

3. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ πρζπει να προζρχονται από μζλθ ΔΕΡ ι μζλθ Ε.Ρ. ΤΕΙ 
ι από πρόςωπα κφρουσ με τα οποία τυχόν ςυνεργάςτθκαν οι υποψιφιοι 
υπότροφοι. 

4. α. Οι   κα πρζπει να κατακζςουν  ι να αποςτείλουν τα δικαιολογθτικά τουσ 
ςτθν υπθρεςία του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ραιδείασ (Ανδρζα Ραπανδρζου- 
151 80 –Μαροφςι (Ηλεκτρικόσ Νερατηιϊτιςςα_ - ιςόγειο- 044 γραφείο) για τθν 
Διεφκυνςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ - Τμιμα Β’ ι και ταχυδρομικά εφ’ 
όςον τουσ ηθτθκεί. 

     

6. Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν: 

α. Τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ του Υπουργείου 
Ραιδείασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι εν λόγω υποτροφίεσ κακϊσ και ςτα 
ξενόγλωςςα ζντυπα αιτιςεων των χωρϊν που κα τουσ χορθγθκοφν ςε β’ φάςθ. 

γ. Στο κείμενο τθσ αίτθςθσ πρζπει να ςθμειωκεί θ χϊρα κακϊσ και το είδοσ 
των ςπουδϊν, που ενδιαφζρει τον κάκε υποψιφιο και να αναφερκοφν ακριβϊσ τα 
δικαιολογθτικά, που υποβάλλονται από τον υποψιφιο μαηί με τθν αίτθςι του. 

δ. Πλα τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων υποτρόφων πρζπει να 
υποβάλλονται μζςα ςε ατομικό φάκελο-ντοςιζ και να είναι ταξινομθμζνα με τθ 
ςειρά που αναφζρονται ςτθν εν λόγω προκιρυξθ (ξενόγλωςςθ αίτθςθ, Ελλθνικό 
πιςτοποιθτικό - μετάφραςθ αυτοφ κ.λπ.) 

ε. Η φωτογραφία πρζπει να είναι επικολλθμζνθ ςτο ειδικό πλαίςιο τθσ 
ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ.  
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7. Οι προτάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ για χοριγθςθ υποτροφίασ κα 
κοινοποιθκοφν ςτουσ ενδιαφερομζνουσ για ενθμζρωςι τουσ μζχρι και 31. 5. 2011 
για τα κερινά ςεμινάρια γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και μζχρι 30 Ιουλίου 2011 για τισ 
υπόλοιπεσ υποτροφίεσ. Τθν ίδια περίπου περίοδο επιςτρζφονται και τα 
δικαιολογθτικά των υποψθφίων που δεν προτάκθκαν. Σε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ οι 
υποψιφιοι μπορεί να ενθμερωκοφν για τθν τελικι αποδοχι τουσ από τθ χϊρα 
μζχρι και το Σεπτζμβριο και θ κακυςτζρθςθ αυτι μπορεί να οφείλεται ςτθ χϊρα 
υποδοχισ).  

8. Ρλθροφορίεσ παρζχονται από το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων. 

α. Διεφκυνςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ - Ανδρζα Ραπανδρζου 37- 
151 80 Μαροφςι - 2οσ όροφοσ - 2005 γραφείο κάκε εργάςιμθ θμζρα και ϊρεσ 12 
π.μ. – 14.30μ.μ.  

Τθλζφωνο: 210-344.34.69 

β. Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν (Γ.Ε.ΡΟ.) – Ανδρζα Ραπανδρζου 37-Μαροφςι 
(Νερατηιϊτιςςα) - ιςόγειο- 0042 Γραφείο-κάκε εργάςιμθ θμζρα και ϊρεσ 9 π.μ. – 14 
μ.μ. (Μόνο για παραλαβι προκιρυξθσ). 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Πλα τα Ρανεπιςτιμια (Γραφεία Διαςφνδεςθσ) 

2. Πλα τα Α.Τ.Ε.Ι. (Γραφεία Διαςφνδεςθσ) 

3.  Δ/νςεισ  Ρρωτοβάκμιασ και  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

4. Υπουργείο Εξωτερικϊν - Δ/νςθ Ε1 Μορφωτικϊν και Ρολιτιςτικϊν Υποκζςεων- 

Ακαδθμίασ 3 - 10671 ΑΘΗΝΑ 

5. Ρρεςβείεσ τθσ Ελλάδασ ςτισ αναφερόμενεσ χϊρεσ 

6. Ρρεςβείεσ των αναφερομζνων χωρϊν ςτθν Ελλάδα (μζςω ΥΡ.ΕΞ.) 

7. Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ.) 

    Μακρι 1 & Διονυςίου Αρεοπαγίτου, ΤΚ 11742 ΑΘΗΝΑ 

    8. Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ  

       Τμιμα Ραιδείασ, Αχαρνϊν 417-ΑΘΗΝΑ     

    09.    Κζντρα Ρλθροφόρθςθσ Νζων    

     10.ΕΛΙΑΜΕΡ Βασ. Σοφίασ  49 Ακινα 10676   

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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1. Συμπλθρϊνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία 

2. Κάκε ενδιαφερόμενοσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ μόνο για μία χϊρα και μόνο για ζνα 
είδοσ υποτροφίασ 

3. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά περιλαμβάνονται: 

- Τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται γενικά και κατά περίπτωςθ ςτθν απόφαςθ 
του Υπ.Ρ.Δ.Μ.Θ με τθν οποία εγκρίκθκε το πρόγραμμα υποτροφιϊν ξζνων 
κυβερνιςεων 

- Άλλα τυχόν δικαιολογθτικά που ςθμειϊνονται ςτο κείμενο τθσ αίτθςθσ ι που 
κεωροφνται ςθμαντικά από τον υποψιφιο 

     

 

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Α) ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ: 

Μζχρι και πζντε (5) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν, θ οποία 
ορίηεται ςτθ ςχετικι απόφαςθ του Υπ.Ρ.Δ.Μ.Θ. Επιςθμαίνεται ότι οριςμζνεσ χϊρεσ απαντοφν 
εξαιρετικά κακυςτερθμζνα και θ υπθρεςία μασ δφναται μόνο να επαναλάβει το ερϊτθμα όταν 
εκπνεφςουν οι προκεςμίεσ απάντθςθσ που ορίηονται από τισ μορφωτικζσ ςυμφωνίεσ. 

 

Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

- Δ/νςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 

  Τμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ 

   Ανδρζα Ραπανδρζου 37 

   Μαροφςι- ΤΚ 151 80 

  Τθλ: 210 344.34.69 

  

  - Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν (Γ.Ε.ΡΟ.) 

 Ανδρζα Ραπανδρζου 37- 

Μαροφςι-ΤΚ 151 80 

 

 

 

 


