
 

  
ΘΕΜΑ  :     Υποτροφίες     ξένων   

κυβερνήσεων     σε   
Έλληνες 
υπηκόους

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας για το θέρος του 2012 β) Προπτυχιακές, 
μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013.

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκαν οι Μορφωτικές Συμφωνίες 
μεταξύ της Ελλάδας και των παρακάτω αναφερομένων χωρών:

1. Αλβανίας Ν. 2829/00 (ΦΕΚ 95 τ.Α΄/00)

2. Βελγίου Ν. 3569/56 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄/56)

3. Βουλγαρίας Ν.474/76 (ΦΕΚ 306 τ.Α΄/76)

4. Εσθονίας Ν. 2988/02 (ΦΕΚ 28 τ.Α΄/02)

5. Ισραήλ Ν. 2226/94 (ΦΕΚ 227 τ.Α΄/94)

6. Κροατίας Ν. 2493/97 (ΦΕΚ 84 τ.Α΄/97)

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

8. Λεττονίας Ν. 2930/01 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄/01)

9. Λουξεμβούργου Ν. 2099/92 (ΦΕΚ 191.τ. Α’/92)

10. Μεξικού Ν. 
1492/84 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄/84)

11. Ουγγαρίας, Ν. 
898/79 (ΦΕΚ 93 τ.Α΄/79)

12. Ουκρανίας Ν. 2751/99 (ΦΕΚ 244 τ.A΄ /99)  
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Μαρούσι, 10- 01-2012

Αριθ. Πρωτ. Φ3/2425   /Β3

                      ΑΠΟΦΑΣΗ      

ΠΡΟΣ:1.Υπουργείο Εξωτερικών

Δ/νση Ε1 Μορφωτικών & 
Πολιτιστικών Υποθέσεων Ακαδημίας 
3 Τ.Κ 10671 Αθήνα

2.Πρεσβείες της Ελλάδας στις 
αναφερόμενες χώρες

3.Πρεσβείες των αναφερόμενων 
χωρών στην Ελλάδα μέσω 



13. Περού Ν. 2141/93 
(ΦΕΚ 86 τ.Α΄/93)

14. Πολωνίας Ν. 
594/77 (ΦΕΚ 157 τ.Α΄/77)

15. Ρουμανίας Ν. 
2500/97 (ΦΕΚ 101 τ.Α΄/97)

16. Σερβίας Ν. 558/77 
(ΦΕΚ. 77 τ.Α΄/77)

17. Σλοβακίας Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄/77)

18. Σλοβενίας Ν. 2365/95 (ΦΕΚ 255 τ.Α΄/95)

19. Συρίας Ν. 885/79 (ΦΕΚ 61 τ.Α΄/79)

20. Τουρκίας Ν. 2073 
(ΦΕΚ 103 τ.Α΄/52)

21. Τσεχίας Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄/77)

Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεστικά Προγράμματα που έχουν υπογραφεί 
μεταξύ της Ελλάδας και των παραπάνω προαναφερόμενων χωρών.

Γ) Τα άρθρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄/74) "Περί 
κυρώσεως της από 23.5.1969 συμβάσεως της Βιέννης".

                                            ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ     ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  
Η παρούσα Προκήρυξη εκδίδεται με βάση τις ισχύουσες 

Μορφωτικές Συμφωνίες της Ελλάδας με τις αναφερόμενες χώρες, 
τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει  στην υπηρεσία μας μέχρι 
την ημερομηνία έκδοσής της καθώς και την αμοιβαιότητα που έχει 
διαπιστωθεί στην πορεία εφαρμογής των Μορφωτικών 
Προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι προτείνονται  με βάση τα 
ακαδημαϊκά τους προσόντα και κοινωνικά κριτήρια αλλά     η     τελική   
απόφαση     χορήγησης     της     υποτροφίας     λαμβάνεται     από     την     ξένη   
χώρα,     η     οποία     επιβαρύνεται     οικονομικά.     Οι     ενδιαφερόμενοι   
οφείλουν     να     λαμβάνουν     υπόψη     τους     τις     εκάστοτε     οικονομικές     και   
κοινωνικές     συνθήκες     της     χώρας     για     την     οποία     κάνουν     αίτηση   
συνυπολογίζοντας     το     ενδεχόμενο     μη     αποδοχής     τους     από     τη     χώρα   
για     λόγους     που     η     ίδια     ορίζει.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε για το θέρος 2012 και για το ακαδημαϊκό έτος 
2012-2013 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από τις ξένες 
κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στα πλαίσια των μορφωτικών 
ανταλλαγών και ορίζουμε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους ως 
ακολούθως:                                                               

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1  .     ΑΛΒΑΝΙΑ  

 Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
Αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού.
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Γλώσσα που απαιτείται:Στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας.

2  .     ΒΕΛΓΙΟ  

- ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

α)Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των 
Βρυξελλών. Απευθύνεται σε υποψήφιους με μέτρια γνώση της γαλλικής, 
επιπέδου Α1 του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.

Οι Έλληνες υπότροφοι οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με την 
Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης-ασθενείας (CEAM) από τον οικείο 
ασφαλιστικό τους Ελληνικό φορέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

1. Université Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των 
Βρυξελλών):

E-mail: cvulb  @  admin  .ulb.ac.be  
Web.  http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 

- ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευση) 
χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία. Μία (1) από αυτές τις 
υποτροφίες μπορεί να χορηγηθεί για σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης 
στη BRUGES.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας ή 
για το Κολέγιο της Ευρώπης στη BRUGES ή για τις άλλες δύο 
υποτροφίες.

Γλώσσα που απαιτείται: Ολλανδική ή Αγγλική ή Γαλλική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος ή 
άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι 
οφείλουν να βεβαιωθούν ότι το Πανεπιστήμιο της επιλογής τους ανήκει 
στην Φλαμανδική Κοινότητα και να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι για τη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εις 
διπλούν  τόσο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα 
προκήρυξη όσο  και
ε  πικυρωμένο     αντίγραφο     πιστοποιητικού     γέννησης   και περίληψη     της   
πτυχιακής      ή     μεταπτυχιακής     εργασίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:          www.kul.be ή 
www.coleurope.be

  Διευκρινίζουμε ότι  κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2011-12  η 
φλαμανδική κοινότητα χορήγησε  8400 ευρώ  συνολικά ανά υπότροφο 
για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

3  .     ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

α) Τρεις (3) νέες υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών 
κατ’ έτος.
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β) Πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα 
χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία κατ’ έτος.

γ) Έξι (6) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: 

http://www.uni-
sofia.bg/index.php/eng/faculties/faculty_of_slavic_studies 

Γλώσσα που απαιτείται:

- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.

- Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή παρακολούθηση 
θερινού σεμιναρίου: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

4  .     ΕΣΘΟΝΙΑ     

α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για 
μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. 

β) Δύο (2) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού. 

Γλώσσα που απαιτείται:

- προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας, 

- προκειμένου για θερινό σεμινάριο ή έρευνα: η γλώσσα της χώρας 
ή Αγγλικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www  .  ut  .  ee   , www  .  isu  .  ut  .  ee   , 
www  .  smartestonia  .  ee   , www  .  archimedes  .  ee  ,

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

5  .     ΙΣΡΑΗΛ  

    Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ 
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μπορούν να βρουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται και να υποβάλουν την 
αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
http  ://  www  .  mfa  .  gov  .  il  /  mfa  /  mfaarchive  /2000_2009/2003/8/  scholarships  +  
offered  +  by  +, καθώς οι  υποτροφίες του Ισραήλ δεν υπόκεινται στους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. 

6  .     ΚΡΟΑΤΙΑ  

α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι 
δέκα (10) μήνες υποτροφίας για έρευνα.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
Κροατικής γλώσσας και πολιτισμού. 

   Γλώσσα που απαιτείται: 

-Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα: η γλώσσα της 
χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
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επαρκώς τη γλώσσα της χώρας αν αυτό απαιτείται από το 
πρόγραμμα σπουδών.  

-Προκειμένου για θερινό σεμινάριο: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας 
της χώρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με γνώση 
κροατικών είναι δυνατό να προταθούν γνώστες της αγγλικής 
γλώσσας  αλλά α) η κροατική πλευρά έχει το δικαίωμα μη αποδοχής 
των υποψηφίων και β) σε περίπτωση που αυτοί γίνουν αποδεκτοί θα 
ενσωματωθούν σε τμήματα όπου οι υπόλοιποι διδασκόμενοι θα 
γνωρίζουν ήδη  κροατικά.

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην ιστοσελίδα:  http://www.mzos.hr

7  .     ΚΥΠΡΟΣ     

α)Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για μεταπτυχιακές 
σπουδές ή έρευνα  σε τομείς προτεραιότητας  που θέτει η χώρα 
διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.

β)Μία(1) υποτροφία διάρκειας  μέχρι δέκα(10) μήνες για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμο εκπαιδευτικό από την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

γ) Μία(1) υποτροφία διάρκειας  μέχρι δέκα(10) μήνες για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμο εκπαιδευτικό από την 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.

8  .     ΛΕΤΟΝΙΑ  

 Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές  ή έρευνα χρονικής 
διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.

9  .     ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  

α) Δύο (2) υποτροφίες για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών  σπουδών 
(Master) στον τομέα Πληροφορικής  και Επιστήμης Υπολογιστών  στο 
Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου .

β) Μία (1) υποτροφία για διδακτορικό στο Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Δικαίου (Centre        de Droit Européen). 

γ) Τρεις (3) υποτροφίες  σε επαγγελματίες  στον τομέα των 
Οικονομικών για επιμόρφωση στο “Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης στον 
τραπεζικό τομέα”  του Λουξεμβούργου, (IFBL).

Προβλέπεται,  επίσης,  μία υποτροφία διάρκειας έξι (6) μηνών  για 
τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας  στο Κέντρο Γλωσσών του 
Λουξεμβούργου (Centre de Langues à Luxembourg) για φοιτητές, 
διδάκτορες ή ερευνητές. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την 
προαναφερθείσα  υποτροφία  θα δοθούν  μέσω διπλωματικής οδού από 
το Λουξεμβούργο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά 
τη γαλλική γλώσσα.
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 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www  .  uni  .  lu   

10  .     ΜΕΞΙΚΟ  

Δύο (2) υποτροφίες  διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών η κάθε μία 
για πραγματοποίηση σπουδών ή έρευνας, σε επίπεδο Master ή 
διδακτορικού ή  ειδίκευσης. Η ελάχιστη  διάρκεια της υποτροφίας 
μπορεί να είναι έξι (6) μήνες. 

Επισημαίνουμε     ότι     οι     ανωτέρω     υποτροφίες     θα     δοθούν     για     το   
ημερολογιακό     έτος     2013     και     οι     διαδικασίες     υποβολής     αίτησης     ,οι   
προθεσμίες     και     άλλες     λεπτομέρειες     θα     ανακοινωθούν      κατόπιν   
ενημέρωσης     της     υπηρεσίας     μας     από     το     Μεξικό.     Ενδεικτικά     αναφέρεται   
ότι     η       προθεσμία      υποβολής     αιτήσεων       για     τις     υποτροφίες     του     2012   
ήταν     από     τις     22     Ιουνίου     2011     μέχρι     και     τις     15     Οκτωβρίου     2011.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα:  http://becas.sre.gob.mx

11  .     ΟΥΓΓΑΡΙΑ     

α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα 
διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες κάθε μία.

 Όρια     ηλικίας  :σαράντα(40) ετών για μεταπτυχιακές σπουδές, 
τριανταπέντε(35) ετών για διδακτορικό κύκλο σπουδών, σαρανταπέντε 
(45) ετών για μετα-διδακτορικό κύκλο σπουδών.

β) Τρεις (3) υποτροφίες  διάρκειας (1) ενός μηνός η κάθε μία  για 
παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Δεν 
υπάρχει όριο ηλικίας.

 Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες : η γλώσσα της 
χώρας ή Αγγλική ή Γερμανική.

 Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις 
τριπλούν. 

 Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα:  www  .  scholarship  .  hu   

12.ΟΥΚΡΑΝΙΑ

α)Μία  (1) υποτροφία  για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή  για 
μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η υποτροφία για πραγματοποίηση 
προπτυχιακών σπουδών είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ετησίως σε 
οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο προσφέρεται από τα πανεπιστήμια της 
Ουκρανίας. Η υποτροφία για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών 
ή έρευνας είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών . 

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική. 

β) Μία  (1) υποτροφία  διάρκειας (1) ενός μηνός  για παρακολούθηση 
θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

 Γλώσσα που απαιτείται: βασική γνώση της  γλώσσα της χώρας. 

13  .     ΠΕΡΟΥ  
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Μία (1) υποτροφία για επιστημονική έρευνα ή μεταπτυχιακά χρονικής 
διάρκειας δέκα (10) μηνών.

 Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Επισημαίνουμε ότι το ακαδημαϊκό έτος στο Περού διαρκεί από το 
Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο και ότι η ανωτέρω υποτροφία θα δοθεί για το 
ακαδημαϊκό έτος 2013.

14  .     ΠΟΛΩΝΙΑ  

α) Τριάντα (30) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η 
μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

β) Δύο (2) υποτροφίες  διάρκειας ενός (1) μηνός η κάθε μία για 
παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Πολωνικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας 
(POLONICUM).

 Γλώσσα που απαιτείται: και για τις δύο περιπτώσεις  η γλώσσα της 
χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www  .  buwiwm  .  edu  .  pl  

15  .     ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

Γλώσσα που απαιτείται:  Η γλώσσα της χώρας ή Γαλλική ή Αγγλική.

Για την αποδοχή Ελλήνων  από τα Ρουμανικά Πανεπιστήμια 
απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων μεταφράσεων των 
δικαιολογητικών τους, επικυρωμένων από τις αρμόδιες αρχές της 
Ρουμανίας (Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα).

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην  ιστοσελίδα   www  .  edu  .  ro  

16  .     ΣΕΡΒΙΑ     

α) Είκοσι (20) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα, οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν ανάλογα στους 
υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι 
πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη δέκα (10) μήνες.

Γλώσσα που απαιτείται:

- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.

- Προκειμένου για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

β) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
γλώσσας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

17  .     ΣΛΟΒΑΚΙΑ  

 Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η 
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μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες 
ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

Γλώσσα που απαιτείται : Η γλώσσα της χώρας

 Οι υποψήφιοι υπότροφοι στη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εκτός 
από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και 
τα εξής:Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Ειδικό Ιατρικό έντυπο.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www  .  fphil  .  uniba  .  sk  /  sas  , 
www  .  minedu  .  sk   ή/και www  .  scholarships  .  sk  

18  .     ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

α) Δέκα(10)μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. 
Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες. 
Όριο ηλικίας: 35 έτη. 

Γλώσσα που απαιτείται : η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες υποτροφίες αφορούν σε 
μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι σε ελληνικό πανεπιστήμιο και επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στη Σλοβενία κατόπιν 
συνεννοήσεως των φοιτητών τόσο με το πανεπιστήμιο στο οποίο ήδη 
φοιτούν όσο και με το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μεταβούν 
στη Σλοβενία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην ιστοσελίδα : http://www.cmepius.si/en/higher-
education/bilateral_s.aspx 

  

19  .     ΣΥΡΙΑ  

α) Τρεις (3) νέες υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η κάθε υποτροφία κατ’  έτος. Οι 
υποτροφίες αυτές θα ανανεώνονται ετησίως ανάλογα με τα 
προβλεπόμενα για το συγκεκριμένο κλάδο φοίτησης. Προτεραιότητα 
θα δοθεί στους υποψηφίους οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
σπουδές στους τομείς της Αραβικής γλώσσας και Φιλολογίας καθώς 
και της αραβοϊσλαμικής κληρονομιάς. Οι υποψήφιοι υπότροφοι της 
κατηγορίας αυτής πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1) Να 
μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. 2) Να μην έχουν 
αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου πάνω από δύο χρόνια από το έτος για 
το οποίο ζητούν τη χορήγηση της υποτροφίας. Η μετάφραση του 
απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα στην 
Αραβική γλώσσα.
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β) Δύο (2) νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές  διάρκειας 
δέκα (10) μηνών η κάθε μία κατ’  έτος. Οι υποτροφίες αυτές θα 
ανανεώνονται ετησίως ανάλογα με τον αριθμό των ετών σπουδών. Οι 
υποτροφίες αυτές χορηγούνται και για απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος και επομένως μπορούν να ανανεωθούν για δύο (2) ακόμη 
έτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μετάφραση του αντίγραφου 
πτυχίου πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα.

γ) Δύο (2) υποτροφίες κάθε χρόνο διάρκειας δύο (2) μηνών  η κάθε 
μία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου αραβικής γλώσσας και 
πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται:

 -για μεταπτυχιακές σπουδές  η αραβική γλώσσα. 

- για προπτυχιακές σπουδές  η αραβική ή η γαλλική ή η αγγλική. 
Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού δεν 
παραδίδονται μαθήματα στην Αγγλική.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να έρχονται σε 
επαφή με την Πρεσβεία της Συρίας στην Αθήνα ή με την Πρεσβεία της 
Ελλάδος στη Δαμασκό.

2  0.     ΤΟΥΡΚΙΑ  

α) Δέκα (10) υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ 
(8) μήνες η κάθε μία.

β) Δέκα (10) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού από την 1η  Ιουλίου ως και την 31η 

Αυγούστου 2012.

Μηνιαία τροφεία και για τις δύο περιπτώσεις: 325TL

Γλώσσα που απαιτείται:

 - Προκειμένου για έρευνα η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

- Προκειμένου για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης 
γνώση της γλώσσας της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Και για τις δύο περιπτώσεις τόσο το Ελληνικό φωτοαντίγραφο 
πτυχίου όσο και η μετάφρασή του πρέπει να υποβληθούν εις διπλούν 
επικυρωμένα από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. (Οι 
υποψήφιοι που θα γίνουν αποδεκτοί ως υπότροφοι από την Τουρκία θα 
πρέπει να προσκομίσουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους στην εν λόγω 
χώρα).

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: http  ://  digm  .  meb  .  gov  .  tr   

2  1.     ΤΣΕΧΙΑ  

α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) 
μήνες ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου 
γλώσσας και πολιτισμού στην Πράγα ή στο Olomouc. 
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Γλώσσα που απαιτείται :

-και για τις δύο περιπτώσεις  η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή 
γαλλική γλώσσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: 
www.  mzv  .  cz  /  jnp  /  en  /  information  _  for  _  aliens  /  general  _  visa  _  information  /  inde  
x  .  html   , http  ://  www  .  msmt  .  cz  /  international  -  cooperation  -1/  scholarships  -  
for  -  the  -  academic  -  year  -2012-2013  . 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Δε χορηγείται εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής, στους 
υποτρόφους των ξένων κυβερνήσεων  των ξένων κυβερνήσεων.

2. Τόσο οι οικονομικές όσο και άλλες παροχές προσφέρονται από τη 
χώρα, η οποία χορηγεί την υποτροφία, βάσει του μορφωτικού 
προγράμματος που έχει υπογράψει με την Ελλάδα. Διευκρινίζουμε ότι, 
οι παροχές     αυτές     αναπροσαρμόζονται     είτε      με     απόφαση     της     κάθε   
χώρας     είτε      με     την     ανανέωση     του     προγράμματος     είτε      κάθε   
ακαδημαϊκό     έτος  . Στην παρούσα προκήρυξη αναφέρονται 
συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που αφορούν δεδομένα παρελθόντων 
ετών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δέσμευση της υπηρεσίας 
μας ή της αντίστοιχης χώρας. Οι υπότροφοι γνωρίζουν με ακρίβεια  τις 
οικονομικές παροχές μόνο  μετά την αποδοχή τους από τη χώρα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  για τις παραπάνω υποτροφίες  θα 
υποβάλλονται  από 11  .     1.     2012     έως     και       31     .     01.     2012      ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή ή με κατάθεση τους στο γραφείο πρωτοκόλλου 
του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ( για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας) 

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν την παρούσα 
προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: 

http://www.minedu.gov.gr/prokhryxeis-diagwnismoi-ypotrofies/           

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι:

1  .     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     ΓΙΑ     ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ     ΣΠΟΥΔΕΣ  

α)  Έντυπο     Ελληνικής     αίτησης     της     υπηρεσίας     μας  (δεν 
απαιτείται μετάφραση)

β) Δύο     (2)     μικρές     φωτογραφίες   (εκτυπώσεις φωτογραφείου ή 
ηλεκτρονικού υπολογιστή)

γ) Επικυρωμένη     φωτοτυπία     της     αστυνομικής     ταυτότητας   ή 
άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
έχει την Ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση).Ειδικά για 
τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι υπότροφοι 
θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένη     φωτοτυπία     του   
διαβατηρίου     τους  . 

δ) Επικυρωμένο     φωτοαντίγραφο     απολυτηρίου     Λυκείου     με   
μέσο     γενικό     βαθμό     τουλάχιστον     17  . Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει 
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να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή 
Αγγλική ή Γαλλική. Σε περιπτώσεις μειωμένης ζήτησης της 
υποτροφίας είναι δυνατό να εξεταστούν και αιτήσεις με 
μικρότερο βαθμό απολυτηρίου.

ε)  «Βεβαίωση     Πρόσβασης  » (της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 
2525/97, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
2909/01), με το γενικό βαθμό πρόσβασης( 14.000 μονάδες 
τουλάχιστον), που συγκέντρωσε ο υποψήφιος για την εισαγωγή του 
στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου 
Λυκείου  (δεν απαιτείται μετάφραση).

στ) Πιστοποιητικό     γνώσης     της     ξένης     γλώσσας   ή των ξένων 
γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα ιδρύματα 
που το χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, 
Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο). Στην περίπτωση που το 
πιστοποιητικό αυτό είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει 
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή 
Αγγλική ή Γαλλική. Στην περίπτωση  που το πιστοποιητικό έχει 
συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής   απαιτείται 
μετάφραση στα ελληνικά  ή στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

ζ) Πιστοποιητικό     από      πανεπιστήμιο     ή       ίδρυμα     της   
αλλοδαπής,     στην     περίπτωση     που     ο     υποψήφιος     φοιτά     ήδη     στο   
εξωτερικό,     σχετικά     με     τη     φοιτητική     του     κατάσταση   (σχολή, έτος 
σπουδών, βαθμολογία του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους). Το 
δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα αν δεν έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή τα 
γαλλικά.

η) Πρόσφατο     πιστοποιητικό     υγείας   από κρατικό νοσοκομείο ή 
κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση και μόνο για τις χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις περιπτώσεις που το απαιτεί η χώρα).Το 
παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται 
από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική ή 
να έχει συνταχθεί  στην  απαιτούμενη ξένη γλώσσα.

θ) Υπεύθυνη     δήλωση     του     ν.1599/86  , με την οποία θα δηλώνεται 
1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει παράλληλα  υποτροφία από άλλο φορέα 
2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν με βάση τα 
προγράμματα των μορφωτικών ανταλλαγών  3) ότι ο υποψήφιος 
διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της.

ι) Πιστοποιητικό     στρατού   (προκειμένου για άρρενες), από το 
οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών του  υποχρεώσεων 
ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν 
απαιτείται μετάφραση).

ια) α)Εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     οικείας     Εφορίας   για το ύψος 
του     ετησίου     οικογενειακού     εισοδήματος     (των     γονέων)     (οικ.   
έτους     2011).   Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).β) 
Εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     οικείας     Εφορίας   για το ύψος του 
ετήσιου     ατομικού   εισοδήματος (οικ. έτους 2011) Στην περίπτωση 
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που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω 
χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της 
Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι έγγαμος αρκεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της 
οικογένειάς του.Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται και τα δύο 
εκκαθαριστικά σημειώματα, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
ΓΙΑ     ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ     ΣΠΟΥΔΕΣ     ΄Η     ΕΡΕΥΝΑ  

α) Έντυπο     Ελληνικής     αίτησης     της     υπηρεσίας     μας(δεν   
απαιτείται     μετάφραση)  

β)     Δύο(2)     μικρές     φωτογραφίες  (εκτυπώσεις φωτογραφείου ή 
ηλεκτρονικού υπολογιστή)

γ) Επικυρωμένη     φωτοτυπία     της     αστυνομικής     ταυτότητας   ή 
άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
έχει την Ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση).

Ειδικά για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι 
υπότροφοι θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένη 
φωτοτυπία     του     διαβατηρίου     τους  . 

δ) Επικυρωμένο     φωτοαντίγραφο     πτυχίου   ή πτυχίων Α.Ε.Ι ή 
άλλων ισοτίμων τίτλων σπουδών, που κατέχει ο υποψήφιος. Το 
δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι  της αλλοδαπής , πρέπει 
να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιμίας από την οποία  θα 
προκύπτει και η αντιστοιχία του τελικού βαθμού του τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής με την ελληνική βαθμολογική κλίμακα. ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Αθήνα, τηλ.: 210 
5233212).Επισημαίνουμε     ότι,     αν     στο     αντίγραφο     πτυχίου     του     υποψηφίου   
δεν     αναφέρεται     τελικός     βαθμός,     τότε     ο     υποψήφιος     θα     πρέπει     να   
προσκομίσει     και     πιστοποιητικό     αναλυτικής     βαθμολογίας     κατ΄     έτος   
με     τον     τελικό     βαθμό     πτυχίου.     Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική 
ή Γαλλική.

ε) Βιογραφικό     σημείωμα   στην Ελληνική γλώσσα και στη γλώσσα 
της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

στ) Πρόγραμμα     σπουδών  , στο οποίο θα παρουσιάζεται συνοπτικά 
το είδος και το περιεχόμενο των σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει 
ο υποψήφιος τόσο στην Ελληνική γλώσσα όσο και στη γλώσσα της 
χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει εκτύπωση του 
προγράμματος του μεταπτυχιακού από το διαδίκτυο και Επιστολή 
ενδιαφέροντος(  motivation     letter  ) στην οποία θα αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να σπουδάσει το 
αντικείμενο και να λάβει την υποτροφία

ζ) Δύο     (2)     συστατικές     επιστολές   στην αγγλική ή  γαλλική γλώσσα 
ή στη γλώσσα της χώρας(στην τελευταία περίπτωση απαιτείται 
μετάφραση στην ελληνική, στην αγγλική ή στη γαλλική  γλώσσα) Σε 
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περίπτωση που οι δύο συστατικές επιστολές είναι γραμμένες στην 
Ελληνική γλώσσα, τότε θα πρέπει να μεταφραστούν επίσημα στη 
γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

η) Πιστοποιητικό     γνώσης     της     ξένης     γλώσσας   ή των ξένων 
γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα τμήματα 
που το χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, 
Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο).Στην περίπτωση που το 
πιστοποιητικό αυτό είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει 
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή 
Αγγλική ή Γαλλική. Στην περίπτωση  που το πιστοποιητικό έχει 
συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής   απαιτείται 
μετάφραση στα ελληνικά  ή στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

θ) Πρόσφατο     πιστοποιητικό     υγείας   από κρατικό νοσοκομείο ή 
από κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση και μόνο για τις χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν το απαιτεί η χώρα). Το παραπάνω 
αναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική ή να έχει 
συνταχθεί στην  απαιτούμενη ξένη γλώσσα.

ι) Υπεύθυνη     δήλωση     του     ν.1599/86  , με την οποία θα δηλώνεται 
1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει παράλληλα  υποτροφία από άλλο φορέα 
2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν με βάση τα 
προγράμματα των μορφωτικών ανταλλαγών  3) ότι ο υποψήφιος 
διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της.

ια) Πιστοποιητικό     στρατού   (προκειμένου για άρρενες), από το 
οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η 
αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν απαιτείται 
μετάφραση).

ιβ)  α)     Εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     οικείας     Εφορίας   για το ύψος 
του     ετησίου     οικογενειακού     εισοδήματος     (των     γονέων)     (οικ.   
έτους     2011).   Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).β) 
Εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     οικείας     Εφορίας   για το ύψος του 
ετήσιου     ατομικού   εισοδήματος (οικ. έτους 2011). Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω 
χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της 
Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση). Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι έγγαμος αρκεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της 
οικογένειάς του. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται και τα 
δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ο υποψήφιος θα αποκλείεται 
από τη διαδικασία.

ιγ) Έγγραφο     αποδοχής     του     υποψηφίου     από     το     Πανεπιστήμιο   
για     το     ακαδημαϊκό     έτος     2012     -     2013  :

Ειδικά για τις χώρες: 
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1. Βέλγιο (Φλαμανδική 
Κοινότητα),

2.Βουλγαρία, 

3.Εσθονία, 

4.  Κροατία

4. Λετονία,

5. Περού,

6. Πολωνία

7. Σερβία, 

8. Σλοβενία,

9. Συρία

 οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγγραφο αποδοχής τους από το 
Πανεπιστήμιο ή ίδρυμα της αλλοδαπής. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει 
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα εκτός 
κι αν   έχει συνταχθεί στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
ΓΙΑ     ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ     ΘΕΡΙΝΟΥ     ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

α)   Έντυπο     Ελληνικής     αίτησης     της     υπηρεσίας     μας  (δεν 
απαιτείται μετάφραση) 

β) Δύο(2)     μικρές     φωτογραφίες  (εκτυπώσεις φωτογραφείου ή 
ηλεκτρονικού υπολογιστή)

γ) Επικυρωμένη     φωτοτυπία     της     αστυνομικής     ταυτότητας   ή 
άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
έχει την Ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση).Ειδικά για 
τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι υπότροφοι 
θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένη     φωτοτυπία     του   
διαβατηρίου     τους  . 

δ) Επικυρωμένο     φωτοαντίγραφο     πτυχίου   ή πτυχίων Α.Ε.Ι ή 
άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών, που κατέχει ο υποψήφιος. Το 
δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι  της αλλοδαπής , πρέπει 
να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιμίας από την οποία  θα 
προκύπτει και η αντιστοιχία του τελικού βαθμού του τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής με την ελληνική βαθμολογική κλίμακα. ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Αθήνα, τηλ.: 210 
5233212).Επισημαίνουμε     ότι,     αν     στο     αντίγραφο     πτυχίου     του     υποψηφίου   
δεν     αναφέρεται     τελικός     βαθμός,     τότε     ο     υποψήφιος     θα     πρέπει     να   
προσκομίσει     και     πιστοποιητικό     αναλυτικής     βαθμολογίας     κατ΄     έτος   
με     τον     τελικό     βαθμό     πτυχίου.     Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική 
ή Γαλλική.

ε)   Πιστοποιητικό     γνώσης     της     ξένης     γλώσσας   ή των ξένων 
γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα τμήματα 
που το χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, 
Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο).Στην περίπτωση που το 
πιστοποιητικό αυτό είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει 
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή 
Αγγλική ή Γαλλική. Στην περίπτωση  που το πιστοποιητικό έχει 
συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής   απαιτείται 
μετάφραση στα ελληνικά  ή στα αγγλικά ή στα γαλλικά.
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στ) Πρόσφατο     πιστοποιητικό     υγείας   από κρατικό νοσοκομείο ή 
από κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση και μόνο για τις χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν το απαιτεί η χώρα). Το παραπάνω 
αναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική ή να έχει 
συνταχθεί εξ’ αρχής στην  απαιτούμενη ξένη γλώσσα.

ζ) Υπεύθυνη     δήλωση     του     ν.1599/86  , με την οποία θα δηλώνεται 
1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει παράλληλα  υποτροφία από άλλο φορέα 
2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν με βάση τα 
προγράμματα των μορφωτικών ανταλλαγών  3) ότι ο υποψήφιος 
διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της.

η) Βιογραφικό     σημείωμα    στην Ελληνική γλώσσα  και στη γλώσσα 
της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

θ) Πιστοποιητικό     στρατού   (προκειμένου για άρρενες), από το 
οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η 
αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν απαιτείται 
μετάφραση).

ι  )     α)Εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     οικείας     Εφορίας   για το ύψος 
του     ετησίου     οικογενειακού     εισοδήματος     (των     γονέων)     (οικ.   
έτους     2011).   Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).β) 
Εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     οικείας     Εφορίας   για το ύψος του 
ετήσιου     ατομικού   εισοδήματος (οικ. έτους 2011) Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω 
χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της 
Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος είναι έγγαμος αρκεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της 
οικογένειάς του. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται και τα 
δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ο υποψήφιος θα αποκλείεται 
από τη διαδικασία.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα μόνο 
πρόγραμμα υποτροφιών μίας και μόνο χώρας, δηλαδή για 
προπτυχιακές σπουδές ή για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα ή για 
παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου.

2. Αιτήσεις θα υποβληθούν  αποκλειστικά εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την 
ημερομηνία αποστολής του συστημένου. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά του υποψηφίου δεν είναι πλήρη, η αίτησή του 
απορρίπτεται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.     Μόνο     τα   
έγγραφα     αποδοχής     από     τα      Εκπαιδευτικά     Ιδρύματα     της     αλλοδαπής,     τα   
οποία     απαιτούνται     για     συγκεκριμένες     χώρες     προκειμένου     για   
μεταπτυχιακές     σπουδές     ή     έρευνα,     είναι     δυνατόν     να     υποβληθούν   
μεταγενέστερα.

3  .     Όλα     τα     δικαιολογητικά,     εκτός     από     τη     φωτοτυπία     της     αστυνομικής   
ταυτότητας,      ,τη     «Βεβαίωση     Πρόσβασης»     για     την     εισαγωγή     στην   
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Τριτοβάθμια     εκπαίδευση     με     το     σύστημα     Απολυτηρίου     του     Ενιαίου   
Λυκείου,     το     πιστοποιητικό     στρατού,     την     υπεύθυνη     δήλωση     του   
ν.1599/86     και     το     εκκαθαριστικό     σημείωμα     της     Εφορίας     υποβάλλονται   
στην     Ελληνική     γλώσσα     και      στη     γλώσσα     της     χώρας     ή     την     Αγγλική     ή     τη   
Γαλλική,     εκτός     αν     ορίζεται     διαφορετικά     από     τη     συγκεκριμένη     χώρα  .

4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τόσο τα ελληνόγλωσσα όσο και 
τα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι επικυρωμένα     φωτοαντίγραφα  .

Ε. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι     υποτροφίες     για     μεταπτυχιακές     σπουδές     ή     έρευνα,     που   
χορηγούνται     από     τις     ξένες     κυβερνήσεις     στα     πλαίσια     των   
μορφωτικών     ανταλλαγών,     ισχύουν     μόνο     για      το     συγκεκριμένο   
ακαδημαϊκό      έτος,     για     το     οποίο     έχουν     επιλεγεί     οι     υποψήφιοι.     Δεν   
ανανεώνονται,     εκτός     αν     ορίζεται     διαφορετικά     από     τη   
συγκεκριμένη     χώρα  . Υποψήφιος, στον οποίο έχει χορηγηθεί 
υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας από την υπηρεσία μας σε 
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την ίδια ή άλλη χώρα, αποκλείεται 
της επιλογής. Διευκρινίζεται ότι, το χρονικό διάστημα, που χορηγείται 
από την κάθε χώρα για υποτροφία, δεν επαρκεί πάντα για την απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή οι υπότροφοι 
μπορούν, εφόσον θέλουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους με δικά 
τους έξοδα.

2. α) Οι υποτροφίες, που χορηγούνται για προπτυχιακές σπουδές, 
ανανεώνονται για τόσα χρόνια, όσα απαιτούνται από το Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ως ελάχιστη χρονική διάρκεια 
σπουδών για τη λήψη του πτυχίου. Η ανανέωση αυτή γίνεται, εφόσον οι 
αρμόδιες αρχές της χώρας, που προσφέρει την υποτροφία, αποδέχονται 
την ανανέωση της υποτροφίας.

    β) Οι υπότροφοι προπτυχιακών σπουδών, που 
ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την υποτροφία τους, θα πρέπει 
να υποβάλουν αίτηση  εντός της προθεσμίας, που ορίζεται στην 
παρούσα προκήρυξη. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται 
απαραίτητα από επίσημο     πιστοποιητικό     προόδου     των     σπουδών   
τους, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το οικείο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος καθώς και 
από επίσημη μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. 

Ειδικά για την κατηγορία αυτή των υποτρόφων απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανανέωση της υποτροφίας τους είναι η επιτυχής 
εξέταση στα μαθήματα του έτους τους και η υποβολή της 
σχετικής αίτησης για ανανέωση μέσα στην προθεσμία, που 
αναφέρεται ανωτέρω. 

3. Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου δεν 
επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν θερινό σεμινάριο 
σε οποιαδήποτε χώρα με βάση τα προγράμματα μορφωτικών 
ανταλλαγών.

4. Οι υποψήφιοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή 
έρευνας ή θερινών σεμιναρίων που υποβάλουν ψευδή δήλωση 
του ν. 1599/86, ότι δεν έτυχαν υποτροφίας κατά το παρελθόν 

16



από την υπηρεσία μας με βάση τα μορφωτικά προγράμματα ή 
αποκρύπτουν εάν έχουν υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο 
φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η 
συγκεκριμένη υποτροφία από την υπηρεσία μας, θα υφίστανται 
τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τον νόμο.

5. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές 
σπουδές ή έρευνα γίνονται αποδεκτοί από τη χώρα, που χορηγεί την 
υποτροφία, εφόσον το αντικείμενο σπουδών που έχουν επιλέξει 
διδάσκεται σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της συγκεκριμένης χώρας και 
εφόσον το αντικείμενο αυτό διδάσκεται στη γλώσσα την οποία 
γνωρίζουν.     Οι     υποψήφιοι     οφείλουν     να     αντλήσουν     πληροφορίες,   
σχετικά     με     τους     κλάδους     προπτυχιακών     ή     μεταπτυχιακών   
σπουδών     ή     έρευνας  , που     διαθέτουν     τα     Πανεπιστήμια     των     ξένων   
χωρών,     από     τις     Πρεσβείες     των     οικείων     χωρών     στην     Ελλάδα     ή   
από     το     Διαδίκτυο  .

6. Στην περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί, αδυνατεί 
για σοβαρούς λόγους να κάνει χρήση της υποτροφίας του, οφείλει να 
ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τη Διεύθυνση Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας ,Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ώστε να ειδοποιηθεί 
αναπληρωματικός υποψήφιος .

 7. Οι     υποψήφιοι     υπότροφοι     υποχρεούνται     να     ενημερώσουν   
την     υπηρεσία     μας     στην     περίπτωση     που     λάβουν     απευθείας   
πληροφόρηση     από     τις     αρμόδιες     αρχές     της      χώρας     από     την     οποία   
έγιναν     αποδεκτοί     .

8. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών όλων των 
κατηγοριών καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τη  χώρα 
αποδοχής.

9. Ο υπότροφος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, 
κατά την άφιξή του στη χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, οφείλει να 
γνωστοποιήσει στη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του 
Υπουργείου Παιδείας την ακριβή διεύθυνσή του στο εξωτερικό και 
να στείλει επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής του στο 
Πανεπιστήμιο ή επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή 
του.

10. Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή  έρευνα ή  θερινό 
σεμινάριο ή  προπτυχιακές σπουδές οφείλουν α στείλουν στην υπηρεσία 
μας, μετά το πέρας των σπουδών τους, επίσημο πιστοποιητικό 
σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν κατά την διάρκεια της 
υποτροφίας τους, καθώς και αναλυτική έκθεση σχετικά με τις 
σπουδές ή έρευνα, που πραγματοποίησαν.

11. Ο υπότροφος οφείλει, όσο διαρκεί η υποτροφία του, να 
παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και να τηρεί τους κανονισμούς 
σπουδών, τους οποίους ορίζει η χώρα, που χορηγεί την υποτροφία.

12. Η υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να προτείνει τη διακοπή ή τη 
μη ανανέωση της υποτροφίας, όταν ο υποψήφιος δεν τηρεί τους 
ανωτέρω αναφερόμενους όρους.
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13.     Οι     υποψήφιοι,     που     έχουν     τη     δημοσιοϋπαλληλική     ιδιότητα     ή     είναι   
εκπαιδευτικοί     πρωτοβάθμιας     ή     δευτεροβάθμιας     εκπαίδευσης     ή   
αξιωματικοί     των     ενόπλων     δυνάμεων     και     των     σωμάτων     ασφαλείας     ή   
έχουν     την     ιδιότητα     του     εκπαιδευτικού     προσωπικού     των     Α.Ε.Ι.,     ως     προς   
τη     χορήγηση     εκπαιδευτικής     άδειας     υπάγονται     στις     κατά     περίπτωση   
ισχύουσες     διατάξεις     και     η     υπηρεσία     τους     αποφασίζει     κατά     περίπτωση   
για     τη     χορήγηση     ή     μη     εκπαιδευτικής     άδειας.  

14. Η τελική χορήγηση ή μη της υποτροφίας ανήκει στη 
δικαιοδοσία     της     συγκεκριμένης     χώρας   και επομένως η Ελληνική 
πλευρά δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κάποια χώρα δεν 
αποδεχθεί την πρότασή της για χορήγηση υποτροφίας.

                                                ΣΤ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ

α) Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι 
που έχουν γεννηθεί μετά την 1. 1. 1986 (εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από τη χώρα).

β) Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό 
σεμινάριο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1. 1. 
1971 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα).

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.     ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ     ΓΙΑ     ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ     ΣΠΟΥΔΕΣ  

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για προπτυχιακές 
σπουδές είναι τα εξής:α)Ο γενικός βαθμός πρόσβασης για εισαγωγή 
στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου 
Λυκείου, β) Ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου (τουλάχιστον 17), γ) Η 
γλωσσομάθεια του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη 
συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά 
σπουδών. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της 
συγκεκριμένης χώρας. δ) Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και 
η αρτιότητα θεμελίωσης της υποψηφιότητάς του και ε) Η γενική εικόνα 
του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα δικαιολογητικά του 
φακέλου του (οικονομική, οικογενειακή κατάσταση).Κατά την επιλογή 
των υποψηφίων προηγούνται εκείνοι που πρόκειται να 
ξεκινήσουν σπουδές από το πρώτο έτος στη συγκεκριμένη 
χώρα.

2.     ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ     ΓΙΑ     ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ     ΣΠΟΥΔΕΣ     ΄Η     ΕΡΕΥΝΑ     ΄Η     ΘΕΡΙΝΟ   
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για μεταπτυχιακές 
σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο γλώσσας είναι τα εξής:α) Το 
επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται 
από τη συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά 
σπουδών. Ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές δίνεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της συγκεκριμένης χώρας, β) 
Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεμελίωσης 
της υποψηφιότητάς του, λαμβανομένων υπόψη επιπλέον ακαδημαϊκών 
προσόντων, γ) Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται 
από τα δικαιολογητικά του φακέλου του (οικονομική, οικογενειακή 
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κατάσταση) και δ) Το αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου για 
υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας.

                                                                                                                                    Ο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Εσωτερική     διανομή  
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματεία
4. Δ/νση Διεθνών Εκπ/κών Σχέσεων    
5. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
6. Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Β΄
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Επισημαίνουμε     ότι     προκηρύξεις     και     έντυπα     αιτήσεων     δεν     θα   
αποστέλλονται     με     fax  .  

1. Για τις μεταφράσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

α. Στο Υπουργείο Εξωτερικών - Μεταφραστικό Γραφείο- Αρίωνος 
10 - 10554 Ψυρρή, τηλ. 210-32.85.714-17.

β. Σε δικηγόρους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον 
δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο ανήκουν.

γ. Σε  μεταφραστές πτυχιούχους του Τμήματος Διερμηνείας και 
Μετάφρασης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

2. Το πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας, που πρέπει να προσκομίσουν οι 
υποψήφιοι, μπορεί να είναι γνωμάτευση κλινικής εξέτασης από 
παθολόγο κρατικού νοσοκομείου. Ορισμένες  χώρες  απαιτούν ειδικό 
έντυπο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο  θα πρέπει να αναζητηθεί στους 
συνδέσμους (links) της κάθε χώρας της παρούσας προκήρυξης.

3. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας ή από πρόσωπα κύρους με τα οποία τυχόν 
συνεργάστηκαν οι υποψήφιοι υπότροφοι.

4. Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να καταθέσουν  ή να αποστείλουν τα 
δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία του πρωτοκόλλου του Υπουργείου 
Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου- 151 80 –Μαρούσι (Ηλεκτρικός 
Νερατζιώτισσα - ισόγειο- 044 γραφείο) για την Διεύθυνση Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Β’  ή και ταχυδρομικά ΜΕ     ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ   
ΕΠΙΣΤΟΛΗ.    

6.  Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποτρόφων πρέπει να 
υποβάλλονται μέσα σε ατομικό φάκελο-ντοσιέ και να είναι 
ταξινομημένα με τη σειρά που αναφέρονται στην εν λόγω προκήρυξη 
(ξενόγλωσση αίτηση, Ελληνικό πιστοποιητικό - μετάφραση αυτού κ.λπ.)

7. Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφίας 
θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους για ενημέρωσή τους μέχρι 
και 31. 5. 2012 για τα θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού και 
μέχρι 30 Ιουλίου 2012 για τις υπόλοιπες υποτροφίες. Την ίδια περίπου 
περίοδο επιστρέφονται και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν 
προτάθηκαν. 

8. Πληροφορίες παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας - Ανδρέα Παπανδρέου 37- 151 80 Μαρούσι - 2ος όροφος - 
γραφείο 2005 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 12 π.μ. –  15:00 μ.μ. 
Τηλέφωνο: 210-344.34.69
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