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ΚΕΜΑ: Υποτροφίεσ χωρϊν τθσ αλλοδαπισ ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ, ςτο πλαίςιο διμερϊν 
μορφωτικϊν ςυμφωνιϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017 

α) Θερινά ςεμινάρια γλϊςςασ και πολιτιςμοφ για το κζροσ του 2016. 

β) Σροπτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ζρευνα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017.
  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

Α) Φισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Ξορφωτικζσ Υυμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ 
και των παρακάτω αναφερόμενων χωρϊν: 

 

1. Αρμενίασ Ο. 2504/97 (ΦΕΜ 117/1997) 

2. Βελγίου Ο. 3569/56 (ΦΕΜ Αϋ 223/56) 

3. Νετονίασ Ο. 2930/01 (ΦΕΜ Αϋ 143 /01) 

4. Υλοβενίασ Ο. 2365/95 (ΦΕΜ Αϋ 255/95) 

5. Φουρκίασ Ο. 2073 (ΦΕΜ Αϋ 103/52) 

6. Φςεχίασ Ο. 557/77 (ΦΕΜ Αϋ 76/77) 

 
Β) Φα Ξορφωτικά Εκτελεςτικά Σρογράμματα που ζχουν υπογραφεί μεταξφ τθσ Ελλάδασ και 
των παραπάνω αναφερόμενων χωρϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ πρόςφατεσ Τθματικζσ 
Διακοινϊςεισ που ζχουν περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ 
Σροκιρυξθσ. 

ΓΕΟΙΜΗ ΔΙΕΧΘΧΟΥΗ ΑΟΩΦΑΦΗΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗΥ 
ΔΙΕΧΘΧΟΥΗ ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΗΥ & ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΗΥ 

ΑΟΑΣΦΧΠΗΥ 
ΦΞΗΞΑ Δ’- ΦΡΙΦΗΦΙΜΩΟ ΘΕΞΑΦΩΟ & ΧΣΡΦΤΡΦΙΩΟ 
 

 

 

 

  

 

 

 

Φαχ. Δ/νςθ:   Aνδρζα Σαπανδρζου 37  
Φ.Μ. – Σόλθ:  151 80 - Ξαροφςι 
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email:            foitmer.yp@minedu.gov.gr 
 Σλθρ:           Διμθτρα Φράγου 
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Γ) Φα άρκρα 1, 24 και 25 του Ο.Δ. 402/74 (ΦΕΜ Αϋ 141/74) "Σερί κυρϊςεωσ τθσ από 
23.5.1969 ςυμβάςεωσ τθσ Βιζννθσ". 

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 

Σροκθρφςςουμε για το κζροσ 2016 και για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017 τισ υποτροφίεσ, 
που χορθγοφνται από Μυβερνιςεισ χωρϊν τθσ αλλοδαπισ ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ, ςτο 
πλαίςιο διμερϊν μορφωτικϊν ςυμφωνιϊν και ορίηουμε τισ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςι 
τουσ, ωσ ακολοφκωσ:  

Α. ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΡΟΤΟΦΛΕΣ 

 

1. ΑΜΕΝΛΑ  

 

Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) 
μθνϊν θ κάκε μία. 

Η χρονικι διάρκεια των δζκα (10) μθνϊν αφορά τθν αρχικι χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ 
κακϊσ και τθν ανανζωςθ, με προτεραιότθτα τθσ ανανζωςθσ υποτροφίασ ζναντι τθσ 
χοριγθςθσ αρχικισ υποτροφίασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ςτθν 
Σρεςβεία τθσ Αρμενίασ ςτθν Ακινα, ςτα τθλζφωνα:  
210-68.31.145, 210-68.31.130 
 
 και ςτα e-mail:  

-  armgreeceembassy@mfa.am    
-  embassy.athens@mfa.am 

 
 
2. ΒΕΛΓΛΟ 
 

Α. ΓΑΛΛΛΚΘ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ: 

α) Ξία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γαλλικισ γλϊςςασ ςτο 
Ελεφκερο Σανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ωσ 
ακολοφκωσ: 

Université Libre de Bruxelles (Ελεφκερο Σανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν): 

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

Website: http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html  

β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου γαλλικισ γλϊςςασ για το κζροσ 
2016 που αφοροφν ςε διπλωμάτεσ ςτο Σανεπιςτιμιο UMONS. 

mailto:armgreeceembassy@mfa.am
mailto:embassy.athens@mfa.am
mailto:cvulb@admin.ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ωσ 
ακολοφκωσ: 

E-mail: wbi@wbi.be 

Website: www.wbi.be 

Β. ΦΛΑΜΑΝΔΛΚΘ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ: 

Χποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Φλάνδρα μζςω του Master Mind Scholarship 
Programme. 
 
Ρι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι δφνανται να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ ςτο Φλαμανδικό 
Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ επιλογισ τουσ ζωσ τθν 31θ Ξαρτίου 2016, αλλά κα πρζπει να 
ζχουν επικοινωνιςει με το ίδρυμα ΣΤΙΟ τθν θμερομθνία αυτι. 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ςτθν εξισ 
ιςτοςελίδα:  
 
http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-scholarships/ 
 
 
3. ΛΕΤΟΝΛΑ  

α) Χποτροφίεσ για προπτυχιακζσ (bachelor) και μεταπτυχιακζσ (master) ςπουδζσ χρονικισ 
διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν. 

β) Χποτροφίεσ για ζρευνα χρονικισ διάρκειασ (11) μθνϊν. 

Ρι αιτιςεισ υποτροφιϊν για προπτυχιακζσ ςπουδζσ κα γίνουν δεκτζσ από φοιτθτζσ που 
ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν (ςτο ΑΕΙ τθσ 
χϊρασ προζλευςισ τουσ ι ςε Νετονικό ΑΕΙ, εάν ζχουν ιδθ ξεκινιςει ςπουδζσ ςτθ Νετονία), 
κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ (τον Φεβρουάριο και Ξάρτιο του 
ζτουσ 2016). 

    Υθμειϊνεται  ότι οι υποτροφίεσ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςτθ Νετονικι 
Φιλολογία, Νετονικι Νογοτεχνία, Νετονικό Σολιτιςμό και Νετονικι Ιςτορία, δφνανται να 
δοκοφν για δφο ακαδθμαϊκά ζτθ. 

Γλϊςςα που απαιτείται: γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι. 

 

γ) Χποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ.  

 

Εάν οι φοιτθτζσ επικυμοφν να ανανεϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτθ Νετονία για ζνα ακόμθ 
ζτοσ, οφείλουν να υποβάλουν αίτθςθ για υποτροφία εκ νζου.  

Η υποτροφία ςτθ Νετονία δεν δφναται να εγκρικεί για περιςςότερεσ από δφο ςυνεχόμενεσ 
περιόδουσ ανά φοιτθτι. 

 

Γενικά, το ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτθ Νετονία διαρκεί από 1 Υεπτεμβρίου ζωσ 30 Ιουνίου. 

mailto:wbi@wbi.be
http://www.wbi.be/
http://www.study/
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Ματαλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των αιτιςεων είναι θ 1 Απριλίου 2016. 

 

Ρι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναηθτοφν επιπλζον πλθροφορίεσ ωσ ακολοφκωσ: 

I. http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_sch
olarships/  
 

II. www.studyinlatvia.lv 
 

 

4. ΣΛΟΒΕΝΛΑ 

Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ ςε προπτυχιακοφσ, αποφοίτουσ, μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και 
υποψιφιουσ διδάκτορεσ που επικυμοφν να πραγματοποιιςουν μζροσ των ςπουδϊν τουσ 
υπό τθν επίβλεψθ Υλοβζνου Μακθγθτι ςε Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ Υλοβενίασ. 

Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι τρεισ (3) μινεσ και θ μεγαλφτερθ 
διάρκεια δζκα (10) μινεσ. 

Γλϊςςα που απαιτείται : θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προςφερόμενα προγράμματα και τα θλικιακά 
όρια που κζτει θ χϊρα κακϊσ και για τθν ξενόγλωςςθ αίτθςθ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να απευκφνονται ωσ ακολοφκωσ:  

http://www.2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx ι να αποςτζλλουν e-mail ςτο 
scholarships@cmepius.si. 

 

5. ΤΟΥΚΛΑ 

α) Φρεισ (3) υποτροφίεσ για ζρευνα διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν θ κάκε μία. 

β) Φρεισ (3) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Φουρκικισ γλϊςςασ και 
πολιτιςμοφ διάρκειασ δφο μθνϊν θ κάκε μία. 

Γλϊςςα που απαιτείται: -για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι,  

                                               -για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και για τθν εκτφπωςθ τθσ ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ οι 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ωσ ακολοφκωσ: http://digm.meb.gov.tr  

 

6. ΤΣΕΧΛΑ 

α) Φρεισ (3) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ 
ςτθν Σράγα ι ςτο Olomouc.  

Γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο κατθγορίεσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι 
γαλλικι.  

http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://www.studyinlatvia.lv/
http://www.2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx
mailto:scholarships@cmepius.si
http://digm.meb.gov.tr/
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ωσ 
ακολοφκωσ:  

http://www.msmt.cz , http://lsss.ff.cuni.cz , http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-
languages  

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships 

http://www.mzv.cz/athens 

ΣΘΜΑΝΤΛΚΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΘ 

Θ παροφςα προκιρυξθ εκδίδεται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ Μορφωτικζσ Συμφωνίεσ τθσ 
Ελλάδασ με τισ αναφερόμενεσ χϊρεσ, τισ πλθροφορίεσ που ζχουν περιζλκει ςτθν υπθρεςία 
μασ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ μζςω θματικϊν Διακοινϊςεων κακϊσ και τθν 
αμοιβαιότθτα που ζχει διαπιςτωκεί ςτθν πορεία εφαρμογισ των Μορφωτικϊν 
Ρρογραμμάτων. Ωσ εκ τοφτου, ενδζχεται κάποιεσ από τισ ιςτοςελίδεσ που εμφανίηονται 
ςτθν παροφςα προκιρυξθ να μθν περιλαμβάνουν επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ. 

Οι υποψιφιοι προτείνονται με βάςθ τθ μοριοδότθςθ που κα ςυγκεντρϊςουν ανάλογα με τα 
ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα και τα κοινωνικά κριτιρια, αλλά θ τελικι απόφαςθ χοριγθςθσ 
τθσ υποτροφίασ λαμβάνεται από τθ χϊρα υποδοχισ, θ οποία επιβαρφνεται οικονομικά. Οι 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ εκάςτοτε οικονομικζσ και 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ, για τθν οποία κάνουν αίτθςθ, ςυνυπολογίηοντασ το 
ενδεχόμενο μθ αποδοχισ τουσ για λόγουσ που θ ίδια ορίηει. 

 
Β. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ 

1. Δε χορθγείται ειςιτιριο μετάβαςθσ και επιςτροφισ. 

2. Φόςο οι οικονομικζσ όςο και άλλου είδουσ παροχζσ προςφζρονται από τθ χϊρα, θ οποία 
χορθγεί τθν υποτροφία, βάςει του μορφωτικοφ προγράμματοσ που ζχει υπογράψει με τθ 
χϊρα μασ. Οι παροχζσ αυτζσ αναπροςαρμόηονται, είτε με απόφαςθ τθσ κάκε χϊρασ, είτε 
με τθν ανανζωςθ του προγράμματοσ, είτε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ.  

Ρι υποψιφιοι κα μποροφν να γνωρίηουν με ακρίβεια τισ οικονομικζσ παροχζσ μόνο μετά 
τθν αποδοχι τουσ και κατόπιν ενθμζρωςθσ από τθ χϊρα που τουσ αποδζχεται. 

Γ. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ - ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

Ρι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τισ παραπάνω υποτροφίεσ κα υποβάλλονται από τισ  
24/02/2016 ζωσ και 24/03/2016 ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με κατάκεςι τουσ 
ςτο γραφείο πρωτοκόλλου του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 
Διεφκυνςθ Ρργανωτικισ και Ακαδθμαϊκισ Ανάπτυξθσ, Φμιμα Δϋ Φοιτθτικϊν Θεμάτων και 
Χποτροφιϊν. 

Χπενκυμίηεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτοφν τθν παροφςα προκιρυξθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων:  

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-
klirodothmata.html 

Φα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά είναι: 

http://www.msmt.cz/
http://lsss.ff.cuni.cz/
http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages
http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships
http://www.mzv.cz/athens
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata.html
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata.html
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1. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ 

α) Ζντυπο αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ-
δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

β) Ζντυπο ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ) ι ζντυπο 
αίτθςθσ τθσ χϊρασ, για τθν οποία ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται, εφόςον αυτι παρζχεται 
ςτισ ιςτοςελίδεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  

γ) Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ (εκτυπϊςεισ φωτογραφείου ι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι). 

δ) 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 θα πρζπει να προςκομίςουν 
φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ.  

ε) Φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου. Φο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται 
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι.  

ςτ) «Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» (τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του Ο. 2525/97) όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Ο. 2909/01 από τον υποψιφιο 
κατά τθν ειςαγωγι του ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου 
Νυκείου (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

η) Ριςτοποιθτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν (επίςθμα αντίγραφα από τουσ αντίςτοιχουσ 
φορείσ που τα χορθγοφν π.χ. Βρετανικό Υυμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι 
Ζνωςθ ι από δικθγόρο). Υτθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι γραμμζνα ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. Υτθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά ζχουν ςυνταχκεί ςε 
γλϊςςα εκτόσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ απαιτείται μετάφραςθ ςτα αγγλικά ι ςτα 
γαλλικά. 

θ) Ριςτοποιθτικό από πανεπιςτιμιο ι ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ, ςτθν περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ φοιτά ιδθ ςτο εξωτερικό, με το οποίο να προκφπτει θ φοιτθτικι του 
κατάςταςθ (ςχολι, ζτοσ ςπουδϊν, βακμολογία του προθγουμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ). Φο 
δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα αν δεν ζχει ςυνταχκεί ςτα αγγλικά ι τα γαλλικά. 

κ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ (απλι κλινικι 
εξζταςθ και μόνο για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτισ περιπτϊςεισ που το 
απαιτεί θ χϊρα). Φο παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφεται 
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι ι να ζχει ςυνταχκεί 
ςτθν απαιτοφμενθ ξζνθ γλϊςςα. 

ι) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75), με τθν οποία να δθλϊνεται 1) ότι ο 
υποψιφιοσ δεν κα ζχει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα, 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν 
ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν βάςει των προγραμμάτων μορφωτικϊν ανταλλαγϊν για 
τθν ίδια κατθγορία που υποβάλει αίτθςθ και 3) ότι ο υποψιφιοσ διάβαςε τθν προκιρυξθ 
υποτροφιϊν και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ. 
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ια) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ 
εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ 
απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

ιβ) Ρι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι προςτατευόμενα μζλθ οφείλουν, ςφμφωνα με τον 
Μϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, να προςκομίςουν Εκκακαριςτικό Σθμείωμα (οικ. ζτουσ 
2015), από το οποίο να προκφπτει το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ τουσ ειςοδιματοσ . 

Εφόςον, οι υποψιφιοι είχαν υποβάλει ατομικι Διλωςθ Φόρου Ειςοδιματοσ (οικ. ζτουσ 
2015) υποβάλουν το Εκκακαριςτικό Σθμείωμα που αντιςτοιχεί ςε αυτι. 

Υτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ είναι 
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ, ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ 
απαλλαγισ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

 

2. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ Ι ΕΕΥΝΑ 

 

α) Ζντυπο ελλθνικισ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ-δεν απαιτείται 
μετάφραςθ).  

β) Ζντυπο ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ) ι ζντυπο 
αίτθςθσ τθσ χϊρασ, για τθν οποία ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται, εφόςον αυτι παρζχεται 
ςτισ ιςτοςελίδεσ που δίνονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  

γ) Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ (εκτυπϊςεισ φωτογραφείου ι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι). 

δ) 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 φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ.  

ε) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Λ. ι άλλου ακαδθμαϊκά ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν, που 
κατζχει ο υποψιφιοσ. Φο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ (ςφμφωνα με το Ο. 4250/2014, ΦΕΜ 74/Α’/26-03-2014) ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι 
αγγλικι ι γαλλικι. Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι. 
τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν οποία κα 
προκφπτει και θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν 
ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα (Δ.Ρ.Α.Φ.Α.Σ. Αγ. Μωνςταντίνου 54, ΦΜ 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 τελικό βακμό πτυχίου. Φο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να 
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. 

ςτ) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι 
γαλλικι.(Σρότυπο βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ: 

 http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae). 

η) Ρρόγραμμα ςπουδϊν, ςτο οποίο κα παρουςιάηεται ςυνοπτικά το είδοσ και το 
αντικείμενο των ςπουδϊν που επικυμεί να παρακολουκιςει ο υποψιφιοσ τόςο ςτθν 
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ελλθνικι γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. Εναλλακτικά, μπορεί 
να γίνει εκτφπωςθ του προγράμματοσ του μεταπτυχιακοφ από το διαδίκτυο και τθσ 
Επιςτολισ ενδιαφζροντοσ (motivation letter), ςτθν οποία κα αναφζρονται οι λόγοι για 
τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ επικυμεί να ςπουδάςει το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 

θ) Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςτθν αγγλικι ι γαλλικι γλϊςςα ι ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
(ςτθν τελευταία περίπτωςθ απαιτείται μετάφραςθ ςτθν αγγλικι ι ςτθ γαλλικι) Υτθν 
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. 

κ) Ριςτοποιθτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν (επίςθμα αντίγραφα από τουσ αντίςτοιχουσ 
φορείσ που τα χορθγοφν π.χ. Βρετανικό Υυμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι 
Ζνωςθ ι από δικθγόρο). Υτθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι γραμμζνα ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. Υτθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά ζχουν ςυνταχκεί ςε 
γλϊςςα εκτόσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ απαιτείται μετάφραςθ ςτα αγγλικά ι ςτα 
γαλλικά. 

ι) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο υγείασ (απλι 
κλινικι εξζταςθ και μόνο για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν το απαιτεί θ χϊρα). 
Φο παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι ι να ζχει ςυνταχκεί απευκείασ ςε 
μία από τισ προαναφερκείςεσ ξζνεσ γλϊςςεσ. 

ια) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75), με τθν οποία να δθλϊνεται 1) ότι ο 
υποψιφιοσ δεν κα ζχει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα, 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν 
ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν βάςει των προγραμμάτων μορφωτικϊν ανταλλαγϊν για 
τθν ίδια κατθγορία που υποβάλει αίτθςθ και 3) ότι ο υποψιφιοσ διάβαςε τθν προκιρυξθ 
υποτροφιϊν και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ. 

ιβ) 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). 

ιγ)  Ρι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι προςτατευόμενα μζλθ οφείλουν, ςφμφωνα με τον 
Μϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, να προςκομίςουν Εκκακαριςτικό Σθμείωμα (οικ. ζτουσ 
2015), από το οποίο να προκφπτει το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ τουσ ειςοδιματοσ . 

Εφόςον, οι υποψιφιοι είχαν υποβάλει ατομικι Διλωςθ Φόρου Ειςοδιματοσ (οικ. ζτουσ 
2015) υποβάλουν το Εκκακαριςτικό Σθμείωμα που αντιςτοιχεί ςε αυτι. 

Υτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ είναι 
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ, ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ 
απαλλαγισ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

 

ιδ) Ζγγραφο αποδοχισ του υποψθφίου από το Ρανεπιςτιμιο για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2016 – 2017. 

Ρι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν ζγγραφο αποδοχισ τουσ από το Σανεπιςτιμιο ι 
ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ. Φο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα εκτόσ κι αν ζχει ςυνταχκεί ςτθν αγγλικι ι γαλλικι. 
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3. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΚΕΛΝΟΥ ΣΕΜΛΝΑΛΟΥ 

α) Ζντυπο αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ-
δεν απαιτείται μετάφραςθ).  

β) Ζντυπο ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ) ι ζντυπο 
αίτθςθσ τθσ ίδιασ χϊρασ, για τθν οποία ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται, εφόςον αυτι 
παρζχεται ςτισ ιςτοςελίδεσ που δίνονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  

γ) Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ (εκτυπϊςεισ φωτογραφείου ι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι) 

δ) 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 φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ.  

ε) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ι άλλου ακαδθμαϊκά ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν, που 
κατζχει ο υποψιφιοσ. Φο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ (ςφμφωνα με το Ο. 4250/2014, ΦΕΜ 74/Α’/26-03-2014)  ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ι αγγλικι ι γαλλικι. Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι. 
τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν οποία κα 
προκφπτει και θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν 
ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα (Δ.Ρ.Α.Φ.Α.Σ. Αγ. Μωνςταντίνου 54, ΦΜ 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 τελικό βακμό πτυχίου. Φο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να 
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. 

ςτ) Ριςτοποιθτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν (επίςθμα αντίγραφα από τουσ αντίςτοιχουσ 
φορείσ που τα χορθγοφν π.χ. Βρετανικό Υυμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι 
Ζνωςθ ι από δικθγόρο). Υτθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι γραμμζνα ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι. Υτθν περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά ζχουν ςυνταχκεί ςε 
γλϊςςα εκτόσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ απαιτείται μετάφραςθ ςτα αγγλικά ι ςτα 
γαλλικά. 

η) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο υγείασ (απλι 
κλινικι εξζταςθ και μόνο για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν το απαιτεί θ χϊρα). 
Φο παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι ι να ζχει ςυνταχκεί απευκείασ ςτθν 
απαιτοφμενθ ξζνθ γλϊςςα. 

θ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 (ΦΕΚ Αϋ 75), με τθν οποία να δθλϊνεται 1) ότι ο 
υποψιφιοσ δεν κα ζχει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα, 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν 
ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν βάςει των προγραμμάτων μορφωτικϊν ανταλλαγϊν για 
τθν ίδια κατθγορία που υποβάλει αίτθςθ και 3) ότι ο υποψιφιοσ διάβαςε τθν προκιρυξθ 
υποτροφιϊν και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ. 

κ) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι 
γαλλικι. (Σρότυπο βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ: 
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http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae). 

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) Ρι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι προςτατευόμενα μζλθ οφείλουν, ςφμφωνα με τον 
Μϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, να προςκομίςουν Εκκακαριςτικό Σθμείωμα (οικ. ζτουσ 
2015), από το οποίο να προκφπτει το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ τουσ ειςοδιματοσ. 

Εφόςον, οι υποψιφιοι είχαν υποβάλει ατομικι Διλωςθ Φόρου Ειςοδιματοσ (οικ. ζτουσ 
2015) υποβάλουν το Εκκακαριςτικό Σθμείωμα που αντιςτοιχεί ςε αυτι. 

Υτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ είναι 
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ Χπεφκυνθσ Διλωςθσ, ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ 
απαλλαγισ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 

 

 

3.  ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ   

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ (είτε λόγω προςωπικισ του 
επαφισ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ, είτε αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τισ 
ιςτοςελίδεσ, που παρζχονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ) γνωρίηει ότι θ χϊρα, ςτθν οποία 
επικυμεί να πραγματοποιιςει προπτυχιακζσ ςπουδζσ, μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ/ζρευνα ι 
κερινό ςεμινάριο, απαιτεί να υποβάλει διαδικτυακι ξενόγλωςςθ αίτθςθ προσ τθν ίδια τθ 
χϊρα ι/και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία μασ επιπλζον δικαιολογθτικά ι/και 
περιςςότερα αντίγραφα κάποιων δικαιολογθτικϊν, οφείλει να τα ςυμπεριλάβει ςτο 
φάκελό του κακϊσ κα ςυμβάλουν ςτθν μεγαλφτερθ πλθρότθτά του και ςτθν καλφτερθ 
αξιολόγθςι του.  

 
Δ. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 

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

2. Αιτιςεισ κα υποβλθκοφν αποκλειςτικά εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν, για τθν 
τιρθςθ των οποίων κα λθφκεί υπόψθ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου ι θ θμερομθνία αποςτολισ 
του ςυςτθμζνου. Υε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου δεν είναι πλιρθ, θ 
αίτθςι του δε κα εξετάηεται. Ξόνο τα ζγγραφα αποδοχισ από τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, τα οποία απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ προκειμζνου για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, είναι δυνατόν να υποβλθκοφν μεταγενζςτερα. 

3. λα τα δικαιολογθτικά, εκτόσ από τθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, τθ 
«Βεβαίωςθ Σρόςβαςθσ» για τθν ειςαγωγι ςτθν Φριτοβάκμια εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα 
Απολυτθρίου του Ενιαίου Νυκείου, το πιςτοποιθτικό ςτρατοφ, τθν υπεφκυνθ διλωςθ του 
ν.1599/86 (ΦΕΜ Αϋ 75) και το Εκκακαριςτικό Υθμείωμα τθσ Διλωςθσ Φόρου Ειςοδιματοσ, 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κακϊσ και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι τθν αγγλικι ι τθ 
γαλλικι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ χϊρα υποδοχισ. 
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Ε. ΟΟΛ ΤΘΣ ΥΡΟΤΟΦΛΑΣ 

1. Οι υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα που χορθγοφνται από τισ ξζνεσ 
κυβερνιςεισ ςτα πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν ιςχφουν μόνο για το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2016-2017, για το οποίο ζχουν επιλεγεί οι υποψιφιοι. Διευκρινίηεται ότι το χρονικό 
διάςτθμα που χορθγείται από τθν κάκε χϊρα για υποτροφία δεν επαρκεί πάντα για τθν 
απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. Υτθν περίπτωςθ αυτι οι υπότροφοι μποροφν, 
εφόςον επικυμοφν, να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ με δικά τουσ ζξοδα. 

Επιςθμαίνεται ότι θ δυνατότθτα ανανζωςθσ των υποτροφιϊν που αφοροφν ςε 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα υφίςταται εφόςον θ χϊρα υποδοχισ, ςτθν οποία 
πραγματοποιοφνται οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι θ ζρευνα, το επιτρζπει. Στθν περίπτωςθ 
αυτι οι ανανεϊςεισ προθγοφνται των νζων υποτροφιϊν. 

2. α) Ρι υποτροφίεσ που χορθγοφνται για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ανανεϊνονται για όςα ζτθ 
ορίηονται από το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ υποδοχισ, ωσ ελάχιςτθ διάρκεια 
ςπουδϊν για τθ λιψθ πτυχίου.  

β) Οι υπότροφοι που επικυμοφν να ανανεϊςουν τθν υποτροφία τουσ, πρζπει να 
υποβάλουν αίτθςθ εντόσ τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου που ορίηεται ςτθν παροφςα 
προκιρυξθ για τθν υποβολι αιτιςεων. Οι αιτιςεισ αυτζσ πρζπει να ςυνοδεφονται 
απαραίτθτα από επίςθμο πιςτοποιθτικό προόδου ςπουδϊν, το οποίο κα πρζπει να ζχει 
εκδοκεί από το οικείο Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Μδρυμα όπου φοιτά ο υποψιφιοσ, κακϊσ 
και από επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτα Ελλθνικά, εκτόσ εάν ζχει εκδοκεί ςτθν αγγλικι ι 
γαλλικι γλϊςςα. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ είναι θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα 
μακιματα του ζτουσ τουσ για τουσ προπτυχιακοφσ υποτρόφουσ και θ Βεβαίωςθ 
ςυνζχιςθσ ςπουδϊν για τουσ μεταπτυχιακοφσ υποτρόφουσ ι ερευνθτζσ.  

3. Ρι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ζχουν ςτο παρελκόν λάβει υποτροφία από τθν υπθρεςία 
μασ βάςει των προγραμμάτων των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν, δεν επιτρζπεται να 
υποβάλουν αίτθςθ ξανά για τθν ίδια κατθγορία υποτροφίασ. 

4. Οι υποψιφιοι που υποβάλουν ψευδι διλωςθ του ν. 1599/86 (ΦΕΚ Αϋ 75), ότι δεν 
ζτυχαν υποτροφίασ κατά το παρελκόν από τθν υπθρεςία μασ βάςει των μορφωτικϊν 
προγραμμάτων ι αποκρφπτουν ότι ζχουν υποτροφία από οποιοδιποτε άλλο φορζα κατά 
το ίδιο χρονικό διάςτθμα για το οποίο χορθγείται θ ςυγκεκριμζνθ υποτροφία από τθν 
υπθρεςία μασ, κα αποκλείονται τθσ διαδικαςίασ. 

5. Ρι υποψιφιοι μποροφν να αντλιςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κλάδουσ 
προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, που διακζτουν τα Σανεπιςτιμια των 
ξζνων χωρϊν, από τισ Σρεςβείεσ των οικείων χωρϊν ςτθν Ελλάδα ι από το Διαδίκτυο. 

6. Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζχει επιλεγεί, αδυνατεί για ςοβαροφσ 
λόγουσ να κάνει χριςθ τθσ υποτροφίασ του, οφείλει να ειδοποιιςει άμεςα και εγγράφωσ 
τθ Διεφκυνςι μασ ϊςτε να προτακεί αναπλθρωματικόσ υποψιφιοσ. 

7. Οι προτεινόμενοι υπότροφοι υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τθν υπθρεςία μασ ςτθν 
περίπτωςθ που λάβουν απευκείασ πλθροφόρθςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ από 
τθν οποία ζγιναν αποδεκτοί. 

8. Η ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ των υποτροφιϊν όλων των κατθγοριϊν κακϊσ και άλλεσ 
λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθ χϊρα υποδοχισ. 
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9. Ρ υπότροφοσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ οφείλει να 
γνωςτοποιιςει ςτθν υπθρεςία μασ τθν ακριβι διεφκυνςι του ςτο εξωτερικό και να 
αποςτείλει πιςτοποιθτικό εγγραφισ του ςτο Ρανεπιςτιμιο ι επίςθμθ βεβαίωςθ από τον 
επιβλζποντα κακθγθτι του. 

10. Ρι υπότροφοι οφείλουν, μετά το πζρασ των ςπουδϊν τουσ, να αποςτείλουν 
πιςτοποιθτικό ςπουδϊν κακϊσ και αναλυτικι ζκκεςθ ςχετικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν 
που παρακολοφκθςαν. 

11. Ρ υπότροφοσ οφείλει να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ ςπουδϊν όπωσ ορίηονται από τθ χϊρα 
που χορθγεί τθν υποτροφία. 

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

13. Ρι υποψιφιοι που ζχουν τθ δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα υπάγονται ςτισ κατά 
περίπτωςθ ιςχφουςεσ διατάξεισ ωσ προσ τθ χοριγθςθ εκπαιδευτικισ άδειασ. 

14. Θ χοριγθςθ των υποτροφιϊν ανικει ςτθ δικαιοδοςία τθσ χϊρασ υποδοχισ και 
επομζνωσ θ Ελλθνικι πλευρά δε φζρει ευκφνθ ςτθν περίπτωςθ που θ χϊρα δεν 
αποδεχκεί τθν πρόταςι μασ. 

 
 
ΣΤ. ΘΛΛΚΛΑΚΑ ΟΛΑ 
 
Φα θλικιακά όρια ορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

α) προκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν γεννθκεί 
μετά τθν 1. 1. 1988, 

β) προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο γίνονται δεκτοί οι 
υποψιφιοι που ζχουν γεννθκεί μετά τθν 1. 1. 1973. 

Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα θλικιακά όρια δεν ιςχφουν ςε εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ 
που θ χϊρα υποδοχισ ορίηει διαφορετικά θλικιακά όρια.  

 

Η. ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ 

1. ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ ΓΛΑ ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ 

 

Φα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για προπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι τα 
ακόλουκα: 

α) Ρ βακμόσ απολυτθρίου Νυκείου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5 μόρια, Νίαν Μαλϊσ: 2-3 μόρια, 
Μαλϊσ: 1 μόριο). 

β) Ρ βακμόσ πρόςβαςθσ για ειςαγωγι ςτθν Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα 
Απολυτθρίου του Ενιαίου Νυκείου ςτα ςυναφι μακιματα προσ τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ 
που επικυμεί ο υποψιφιοσ να παρακολουκιςει: 1-5 μόρια. 
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γ) Φο επίπεδο γλωςςομάκειασ 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: 0-3 μόρια. 

δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια 

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

 

2. ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ ΓΛΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ  

 

Φα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι τα 
ακόλουκα: 

α) Ρ βακμόσ κτιςθσ πτυχίου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5μόρια, Νίαν Μαλϊσ: 2-3 μόρια, Μαλϊσ: 
1 μόριο). 

Η κατάκεςθ επιπλζον τίτλων ςπουδϊν δε μοριοδοτείται επιπρόςκετα. Υε περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει περιςςότερα πτυχία οφείλει να κατακζςει μόνο τον ζνα τίτλο 
ςπουδϊν επιλζγοντασ εκείνον με τθν υψθλότερθ βακμολογία. 

β) Ρ βακμόσ ςυνάφειασ του αντικειμζνου των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τισ οποίεσ ο 
υποψιφιοσ επικυμεί να πραγματοποιιςει, με τον τίτλο των προπτυχιακϊν του ςπουδϊν 
που προςκομίηει. 

Απόλυτθ ςυνάφεια: 3 μόρια, Υχετικι ςυνάφεια: 2 μόρια, Ξθ ςυνάφεια: 1 μόριο 

γ) Φο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν: 0-5 μόρια. 

Ειδικά για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. 

δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια. 

 

2.  ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ ΓΛΑ ΕΕΥΝΑ 
 

Φα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για ζρευνα είναι τα ακόλουκα: 

α) Ρ βακμόσ κτιςθσ πτυχίου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5 μόρια, Νίαν Μαλϊσ: 2-3 μόρια, Μαλϊσ: 
1 μόριο). 

Η κατάκεςθ επιπλζον τίτλων ςπουδϊν δεν μοριοδοτείται επιπρόςκετα. Υε περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει περιςςότερα πτυχία οφείλει να κατακζςει μόνο τον ζνα τίτλο 
ςπουδϊν επιλζγοντασ εκείνον με τθν υψθλότερθ βακμολογία. 

β) Ρ βακμόσ ςυνάφειασ του αντικειμζνου των μεταπτυχιακϊν ι διδακτορικϊν ςπουδϊν, τισ 
οποίεσ ο υποψιφιοσ ιδθ παρακολουκεί, με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ που επικυμεί να 
πραγματοποιιςει:  
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Απόλυτθ ςυνάφεια: 3 μόρια, Υχετικι ςυνάφεια: 2 μόρια, Ξθ ςυνάφεια: 1 μόριο 

γ) Φο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν: 0-5 μόρια. 

δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια. 

 
4. ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ ΓΛΑ ΚΕΛΝΟ ΣΕΜΛΝΑΛΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 

 

Φα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ και 
πολιτιςμοφ είναι τα ακόλουκα: 

α) Ρ βακμόσ κτιςθσ πτυχίου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5 μόρια, Νίαν Μαλϊσ: 2-3 μόρια, Μαλϊσ: 
1 μόριο). 

Η κατάκεςθ επιπλζον πτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν δεν μοριοδοτείται επιπρόςκετα. Υε 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει περιςςότερα πτυχία, οφείλει να κατακζςει 
μόνο τον ζνα τίτλο ςπουδϊν επιλζγοντασ εκείνον με τθν υψθλότερθ βακμολογία. 

β) Φο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν: 0-3 μόρια. 

γ) Φο επίπεδο γλωςςομάκειασ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ επικυμεί 
να παρακολουκιςει το κερινό ςεμινάριο: 0-5 μόρια. 

δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων κα λαμβάνεται ςοβαρά 
υπόψθ θ πλθρότθτα του φακζλου του υποψθφίου και θ αρτιότθτα κεμελίωςθσ τθσ 
υποψθφιότθτάσ του, ιδιαίτερα όταν αυτι αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν ι ζρευνασ. Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φακζλου, ο οποίοσ δεν είναι πλιρθσ, θ 
υποψθφιότθτα δεν κα εξετάηεται. 

 

 
 

Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΛΩΑΝΝΘΣ Δ. ΡΑΝΤΘΣ 
 

Εςωτερικι διανομι: 
1. Γραφείο αναπλ.Χπουργοφ 
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
3. Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Θεμάτων 
4. Διεφκυνςθ Οζασ Γενιάσ 
5. Φμιμα Ενθμζρωςθσ του Σολίτθ 
6. Δ/νςθ Ρργανωτικισ και Ακαδθμαϊκισ Ανάπτυξθσ 
    -Φμιμα Δϋ Φοιτθτικϊν Θεμάτων και Χποτροφιϊν 
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ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΥΡΟΤΟΦΛΑΣ 

Επιςθμαίνουμε ότι θ παροφςα προκιρυξθ και τα ζντυπα (ελλθνικό και ξενόγλωςςο) 
αίτθςθσ, τα οποίο οι υποψιφιοι οφείλουν να εκτυπϊςουν και να ςυμπλθρϊςουν, 
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Κρθςκευμάτων. 

1. Για τισ μεταφράςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: 

α. Υτο Χπουργείο Εξωτερικϊν - Ξεταφραςτικό Γραφείο- Αρίωνοσ 10 - 10554 Ψυρρι, τθλ. 
210-32.85.714-17. 

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

γ. Υε μεταφραςτζσ πτυχιοφχουσ του Φμιματοσ Διερμθνείασ και Ξετάφραςθσ του Ιόνιου 
Σανεπιςτθμίου 

2. Φο πρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ μπορεί να είναι γνωμάτευςθ απλισ κλινικισ εξζταςθσ 
από πακολόγο κρατικοφ νοςοκομείου. Ρριςμζνεσ χϊρεσ απαιτοφν ειδικό ζντυπο ιατρικό 
πιςτοποιθτικό, το οποίο κα πρζπει να αναηθτθκεί ςτουσ ςυνδζςμουσ (links) τθσ κάκε χϊρασ 
τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

3. Ρι ςυςτατικζσ επιςτολζσ πρζπει να προζρχονται από μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ι 
από πρόςωπα κφρουσ με τα οποία τυχόν ςυνεργάςτθκαν οι υποψιφιοι υπότροφοι. 

4. Ρι υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν ι να αποςτείλουν τα δικαιολογθτικά τουσ ςτθν 
υπθρεςία του πρωτοκόλλου του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 
(Ανδρζα Σαπανδρζου37, 151 80 –Ξαροφςι (Ηλεκτρικόσ Υιδθρόδρομοσ-Υτακμόσ: 
Οερατηιϊτιςςα - Ιςόγειο-Γραφείο103) για τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, 
Διεφκυνςθ Ρργανωτικισ & Ακαδθμαϊκισ Ανάπτυξθσ, Φμιμα Δϋ Φοιτθτικϊν Θεμάτων & 
Χποτροφιϊν ι και ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΕΝΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ.     
 

5. λα τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων υποτρόφων πρζπει να υποβλθκοφν 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.) 

6.  Ρι προτάςεισ του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για χοριγθςθ 
υποτροφίασ κα κοινοποιθκοφν ςτουσ ενδιαφερομζνουσ για ενθμζρωςι τουσ μζχρι και  
31-05-2016 για τα κερινά ςεμινάρια γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και μζχρι 30-07-2016 για τισ 
υπόλοιπεσ υποτροφίεσ. Φθν ίδια περίπου περίοδο επιςτρζφονται και τα δικαιολογθτικά των 
υποψθφίων που δεν προτάκθκαν.  
7. Σλθροφορίεσ παρζχονται από το Χπουργείο Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, Διεφκυνςθ Ρργανωτικισ & Ακαδθμαϊκισ 
Ανάπτυξθσ, Φμιμα Δϋ Φοιτθτικϊν Θεμάτων & Χποτροφιϊν - Ανδρζα Σαπανδρζου 37-15180 
Ξαροφςι -1οσ όροφοσ - γραφείο 1062, κάκε εργάςιμθ θμζρα και ϊρεσ 12:00 π.μ.-14:30 μ.μ. 
Φθλζφωνο: 210-344.34.69 
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ΦΟΜΑ ΑΛΤΘΣΘΣ 1 

ΓΛΑ ΥΡΟΤΟΦΛΕΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 
ΑΡΟ ΚΑΤΘ ΤΘΣ ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (με ελληνικούς και 

λατινικούς χαρακτήρες) 
  
..........................................................……………… 
 
………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ 
 
.........................................................................…… 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΖΤΓΟΤ 
 
.........................................................……………… 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΟ 
  
…….......................................……………………… 
 
ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ 
 
……………………………………………………….. 
 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 
 
................................................................................. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 
...................................................................……… 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ (ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ) 
 
………………………………………………………... 
 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 
 
………………………………………………………... 
 
ΠΟΛΗ- ΝΟΜΟ 
 
………………………………………………………… 
 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ /Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
………………………………………………………… 
 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
…………………………………………………………. 
 
 
ΘΕΜΑ: Χοριγθςθ υποτροφίασ από τθν 
κυβζρνθςθ ( χϊρα ςτο εξωτερικό ) 
τ………………………………………..….. 
για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 20….- 20… 
 
ΣΟΠΟ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
………………………………………………………….. 
 

 

 
ΡΟΣ 

 
 

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΛ 
ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

Διεφκυνςθ Ρργανωτικισ & Ακαδθμαϊκισ 
Ανάπτυξθσ 

Φμιμα Δ’ Φοιτθτικϊν Θεμάτων & Χποτροφιϊν 
 

 
ΑΝΔΕΑ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37 
151 80-ΜΑΟΥΣΛ 
 
 
      Υασ υποβάλλω τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ2 
από  τθν  κυβζρνθςθ τθσ /του 
…………………………………… για:  
προπτυχιακζσ ςπουδζσ                         
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ                      
ζρευνα                                                      
παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου  
και παρακαλϊ για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ, 
προκειμζνου να μου χορθγθκεί θ υποτροφία. 
 
      Επίςθσ ςασ δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζλαβα 
γνϊςθ των γενικϊν προχποκζςεων και των 
όρων χοριγθςθσ υποτροφίασ και ότι τουσ 
αποδζχομαι. 
 
Τα δικαιολογθτικά που υποβάλλω είναι 3: 
 
1) 
 
2) 
 
3)  
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
…. 
 
 
 
 

Ο/ Θ αιτ…… 
 
 
 
 

(Υπογραφι) 
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ΡΔΗΓΙΕΥ ΥΧΞΣΝΗΤΩΥΗΥ ΑΙΦΗΥΗΥ 
 
 

1. Υυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία. 

2. Μάκε ενδιαφερόμενοσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ μόνο για μία χϊρα και 
μόνο για ζνα είδοσ υποτροφίασ. (Αναγράφεται θ χϊρα του εξωτερικοφ που 
δίνει τθν υποτροφία). 

3. Υτα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά περιλαμβάνονται: 

- Υυμπλθρωμζνο το ειδικό ξζνο ζντυπο αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ ι τθσ 
χϊρασ ενδιαφζροντοσ. 

- Υυμπλθρωμζνο το ειδικό ελλθνικό ζντυπο αίτθςθσ. 

- Φα δικαιολογθτικά που αναφζρονται γενικά και κατά περίπτωςθ ςτθν 
απόφαςθ του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 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. 

 

ΔΙΕΧΜΤΙΟΙΥΕΙΥ 

 

Α) ΧΟΝΟΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘΣ: 

Ρ χρόνοσ απάντθςθσ ποικίλλει ανάλογα με τθν εκάςτοτε χϊρα. Απαντιςεισ χωρϊν 
για αποδοχι υποψθφίων δίνονται από τον Ξάιο μζχρι και το Υεπτζμβριο. (Υε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προκφπτει κακυςτζρθςθ που μπορεί να οφείλεται ςτθ χϊρα 
που δίνει τθν υποτροφία). 

 

Β) ΡΑΟΧΘ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ: 

1) Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 

Ανδρζα Σαπανδρζου 37 
151 80 Ξαροφςι (Υτακμόσ του Ηλεκτρικοφ Νερατηιϊτιςςα) 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
Διεφκυνςθ Ρργανωτικισ & Ακαδθμαϊκισ Ανάπτυξθσ 
Φμιμα Δ’ Φοιτθτικϊν Θεμάτων & Χποτροφιϊν   
1οσ όροφοσ-Γραφείο 1062  

Φθλ.: 210- 344.34.69 /210 – 344.31.39 

(Ανοιχτό για το κοινό 12:00-14:30) 

 

2) Τμιμα Ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ  

Χπουργείο Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων  

ΑΔΑ: 7Δ1Χ4653ΠΣ-ΝΙΡ
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Σ Τ Ο Λ Χ Ε Λ Α  Υ Ρ Ο Ψ Θ Φ Λ Ο Υ  Υ Ρ Ο Τ  Ο Φ Ο Υ  
 

1)  ΤΛΤΛΟΛ ΣΡΟΥΔΩΝ (Απολυτιριο Λυκείου, Ρτυχίο Ρανεπιςτθμίου-ΤΕΛ, λοιποί 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι) 

 

ΟΝΟΜΑ ΛΔΥΜΑΤΟΣ/ ΣΧΟΛΘΣ ΕΤΟΣ ΑΡΟΦΟΛΤΘΣΘΣ/ 
 ΕΤΟΣ ΦΟΛΤΘΣΘΣ 

ΒΑΚΜΟΣ ΑΡΟΦΟΛΤΘΣΘΣ 

1.    

2.   

3.   

4.   

 
 
2) ΕΡΛΡΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΚΕΛΑΣ 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΛΡΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΚΕΛΑΣ* 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΓΝΩΣΘΣ ΤΘΣ ΞΕΝΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΡΟΥ 

ΕΡΛΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΛ 

ΑΓΓΛΛΚΑ:   

ΓΑΛΛΛΚΑ:   

ΓΕΜΑΝΛΚΑ:   

ΛΤΑΛΛΚΑ:   

ΛΣΡΑΝΛΚΑ:   

ΑΛΛΘ:   

   

   

 
*Συμπλθρϊνεται με τουσ εξισ χαρακτθριςμοφσ: 

XXX  ΡΟΛΥ ΚΑΛΟ                  XX ΚΑΛΟ                      X ΜΕΤΛΟ       -  ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΛΟΥ   

 
 

3) ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΟΥ ΕΡΛΚΥΜΕΛΤΕ ΝΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΣΕΤΕ 
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4) ΥΡΟΤΟΦΛΕΣ ΡΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΘΔΘ ΧΟΘΓΘΚΕΛ 

 
 

 5) ΣΥΣΤΑΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΟΛΕΣ ΡΟΥ ΕΡΛΣΥΝΑΡΤΕΤΕ 

 
 

6) ΕΓΑΣΛΕΣ ΕΕΥΝΑΣ, ΑΚΑ, ΒΛΒΛΛΑ ΚΑΛ ΛΟΛΡΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΜΑΤΑ 
 

 

7) ΔΛΑΜΟΝΘ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΛΚΟ(ΧΟΝΟΛΟΓΛΑ, ΔΛΑΣΤΘΜΑ ΡΑΑΜΟΝΘΣ, ΑΛΤΛΑ) 
 

 

 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
4) 
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8) ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΘ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ (δθλϊνετε το ποςό του ειςοδιματοσ 

και επιςυνάπτετε τα αντίςτοιχα ζντυπα) 

 

Ροςό ετιςιου ατομικοφ 
ειςοδιματοσ:  

 

Ροςό ετιςιου ειςοδιματοσ 

των γονζων *: 

 

Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν οικογενειακι 
και οικονομικι κατάςταςθ: 

 

 

* Εφόςον απαιτείται. 

 
 

ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 
(Επιςυνάπτεται: α) ςτα Ελλθνικά β) ςτα αγγλικά ι ςτα γαλλικά ι ςτθ γλϊςςα τθσ 

χϊρασ που χορθγεί τθν υποτροφία ) 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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APPLICATION FORM  

FOR SCHOLARSHIPS GRANTED BY FOREIGN 

COUNTRIES 

NAME 

………………………………………………… 

FATHER’S NAME 

………………………………………………… 

SPOUSE’S NAME 

………………………………………………… 

I.D. NUMBER 

………………………………………………… 

ISSUING AUTHORITY 

………………………………………………… 

DATE OF BIRTH 

………………………………………………… 

OCCUPATION 

………………………………………………… 

POSTAL ADDRESS (STREET, NR): 

………………………………………………… 

ZIP CODE: ……………..……………………… 

CITY-  REGION 

………………………………………………… 

CONTACT DETAILS 

TEL:……………………………………………… 

FAX: ………………………..…………………. 

 

E-MAIL: ………………….…………………… 

 

SUBJECT: Scholarship grant from the 

government of (country abroad)  

………..……………..…. 

for academic year: 20… - 20…. 

PLACE  - DATE  

 

TO: 

MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS 

AFFAIRS 

 

General Directorate of Θigher Education, 

Directorate of Organizational & Academic Development, 

Section of Student Issues and Scholarships 

37 PAPANDREOU STR.,  

MAROUSSI-15180  

ATHENS  

 

I hereby submit the necessary documents for a scholarship awarded by 

the government of………………………………….., for: 

 

Undergraduate studies   □                   

Postgraduate studies      □ 

Research                         □ 

Summer seminar             □ 

requesting for this scholarship to be granted.  

 

I also declare that I have read the conditions of the 

scholarship and accept them. 

 

The following documents are included in my application: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

… 

                                                            The applicant 

 

                                                              (signature) 
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SCHOLARSHIP APPLICANT’S INFORMATION 

 

1) LEVEL OF EDUCATION/DEGREES/QUALIFICATIONS (High School Graduation 

Certificate, University or Technical Institute Degree, other postgraduate qualifications) 

 

UNIVERSITY / SCHOOL YEAR OF GRADUATION/ 

YEAR OF STUDY 

GRADUATION GRADE 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 
 
2) FLUENCY IN LANGUAGES  

 

FOREIGN LANGUAGES LEVEL OF 

COMPREHENSION* 

ATTACHED CERTIFICATES 

FOR FOREIGN LANGUAGES 

ENGLISH   

FRENCH   

GERMAN   

ITALIAN   

SPANISH   

OTHER   

   

   

 

 Please fill this in the following way: 

XXX excellent         XX good       X fair- poor           less than poor 
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3) STUDY PROGRAM YOU WISH TO ATTEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4) SCHOLARSHIPS YOU HAVE BEEN ALREADY GRANTED WITH 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 
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5) LETTERS OF ENDORSEMENT INCLUDED IN YOUR APPLICATION 

 

 

 

6) RESEARCH, ARTICLES, BOOKS AND OTHER PUBLICATIONS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

7) FAMILY–FINANCIAL STATUS (please state the amount of your income and 
attach the relevant documents) 

 

Amount of personal yearly income 

 

 

Amount of parental yearly income* 

 

 

Additional data concerning your family 

and financial status 

 

 

 

* If necessary. 

  

ΑΔΑ: 7Δ1Χ4653ΠΣ-ΝΙΡ



 

 26 

 
CURRICULUM VITAE 

 
(Attached in: a) Greek b) English or French or the native language of the granting 

country) 

 
HOW TO FILL IN THE APPLICATION FORM 

 
1. All information has to be filled in. 

2.  Applicants can only submit applications for one country and for one type of 

scholarship. 

3. The documents that are to be submitted include: 

- the filled-in application form in the foreign language 

- the filled-in application form in Greek 

- both documents which are mentioned generally and the ones mentioned 

in each specific case in this notice, approving scholarships to be granted by 

foreign governments. 

- other documents, either mentioned in the application form or considered 

important by the applicant. 

 

INFORMATION: 
a) Directorate of Organizational & Academic Development 

Section of Student Issues and Scholarships 

               37 Andreas Papandreou Street 

               Maroussi, 15180, (Neratziotissa Train Station) 

               Tel: 210 344.34.69 

 

b) Office of Citizen Information  

               37, Andreas Papandreou Street, 

               Maroussi 15180 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. λα τα Σανεπιςτιμια και Φ.Ε.Ι. (μζςω φαξ) 

2. Δ/νςεισ Σρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (μζςω φαξ) 

3. Χπουργείο Εξωτερικϊν - Δ/νςθ Ε1 Ξορφωτικϊν και Σολιτιςτικϊν Χποκζςεων- 

    Ακαδθμίασ 3 - 10671 ΑΘΗΟΑ 

4. Σρεςβείεσ τθσ Ελλάδασ ςτισ αναφερόμενεσ χϊρεσ (μζςω ΧΣ.ΕΠ.- Διεφκυνςθ Ε1-   

Ξορφωτικϊν και Σολιτιςτικϊν Χποκζςεων) 

5. Σρεςβείεσ των αναφερομζνων χωρϊν ςτθν Ελλάδα (μζςω ΧΣ.ΕΠ.- Διεφκυνςθ Ε1-   

Ξορφωτικϊν και Σολιτιςτικϊν Χποκζςεων) 

6. Κδρυμα Μρατικϊν Χποτροφιϊν (Ι.Μ.Χ.) 

     Νεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, Φ.Μ. 142 34, Ο. Ιωνία 

 7. ΕΝΙΑΞΕΣ, Βας. Υοφίασ 49 Ακινα 106 76 (μζςω φαξ) 

 8. ΕΜΕΦΕ "Δθμόκριτοσ", Γραφείο Εκπαίδευςθσ 

     Σατριάρχου Γρθγορίου & Οεαπόλεωσ, Φ.Θ. 60228 

     15310 Αγία Σαραςκευι Αττικισ (μζςω φαξ) 
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