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 ΚΟΙΝ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
 
 
  

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους 

α) Θερινά σεµινάρια γλώσσας για το ακαδηµαϊκό έτος 2008 - 2009 β) Προπτυχιακές, µεταπτυχιακές 
σπουδές και έρευνα για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.  

 .Έχοντας υπόψη: 

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

1. Αιγύπτου Ν. 3705/57 (ΦΕΚ. 103 τ.Α΄/57) 

2. Αιθιοπίας, N. 3164/55 (A’ 75) 

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

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

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

6. Γεωργίας Ν. 2501/97 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄/97)  

7. ∆ανίας Ν. 902/79 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄/79) 

8. Εσθονίας Ν. 2988/02 (28 τ.Α΄/02) 

9. Ινδίας Ν.∆. 4271/62 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄/62) 

10. Ιορδανίας. Ν. 883/79 (Α’ 61) 

11. Ιράν Α.Ν. 323/68 (ΦΕΚ 72 τ.Α΄/68) 

12. Ιρλανδίας Ν. 1369/83 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄/83) 

13. Ισραήλ Ν. 2267/94 (ΦΕΚ 227 τ.Α΄/94) 

14. Ιταλίας Ν. 3476/55 (ΦΕΚ 2 τ.Α΄/56) 
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15. Κίνας Ν. 931/79 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/79) 

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

17. Κύπρου (ΦΕΚ 301 / Α / 13.12.2005) 

18. Λετονίας  Ν. 2930/01 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄/01) 

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

20. Μάλτας Ν. 843/78 (ΦΕΚ 227 τ.Α΄/78) 

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

22. Νορβηγίας Ν. 1018/80 (ΦΕΚ 36 τ.Α΄/ 80) 

23. Νοτίου Κορέας Ν.∆. 502/70 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/70) 

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

25. Πακιστάν, Ν. 8999/79 (ΦΕΚ 93 τ. Α΄) 

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

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

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

29. Σερβίας και Μαυροβουνίου  Ν. 558/77 (ΦΕΚ. 77 τ.Α΄/77) 

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

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

32. Συρίας Ν.885/79 (ΦΕΚ 61 τ.Α΄/79) 

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

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

35. Τυνησίας Ν.1925/91 (ΦΕΚ 16 τ.Α΄/91) 

 

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

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

δ) Την αριθ. 108009 / ΣΤ5/1-10-2007 Υπουργική απόφαση "Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής 
µε εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραµµατέα κλπ " (ΦΕΚ 1950/ τ.Β΄ 3.10.2007) 

  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Προκηρύσσουµε για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από τις 
ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στα πλαίσια των µορφωτικών ανταλλαγών της χώρας µας 
µε τις αντίστοιχες χώρες και ορίζουµε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους ως ακολούθως:  

 
 

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

 
 

1. ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
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Τέσσερις (4) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) 
µηνών η κάθε υποτροφία, σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών διαθέτουν τα Αιγυπτιακά Πανεπιστήµια. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστηµιακού διπλώµατος ή άλλων ισοτίµων τίτλων 
σπουδών.  

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

Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος υπότροφος στην εν λόγω χώρα γίνεται δεκτός κατ' αρχάς ως 
ακροατής, έως ότου γίνει η ισοτιµία του πτυχίου του µε αυτά των Αιγυπτιακών Πανεπιστηµίων, 
διαδικασία η οποία απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα και καταβολή χρηµατικού ποσού, που δεν 
καλύπτεται από την υποτροφία. Εναλλακτικά οι υποψήφιοι µπορούν να αναλαµβάνουν οι ίδιοι 
την  προκαταβολική αναγνώριση της ισοτιµίας του πτυχίου τους µέσω των αρµόδιων 
αιγυπτιακών αρχών έτσι ώστε να µπορέσουν να κάνουν κανονική χρήση της υποτροφίας σε 
περίπτωση που γίνουν αποδεκτοί .Η εν λόγω αναγνώριση του πτυχίου τους δεν αποτελεί 
δέσµευση για τη χορήγηση υποτροφίας και τα έξοδα αναγνώρισης επιβαρύνουν αποκλειστικά 
τον υποψήφιο.  

Οι υποψήφιοι υπότροφοι για τη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν τόσο τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, όσο και τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται σε σχετικό 
φυλλάδιο, το οποίο  χορηγείται από την υπηρεσία µας. 

2. ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

Μία (1) υποτροφία κατ’ έτος για µεταπτυχιακές σπουδές  στον τοµέα της αιθιοπικής γλώσσας και 
ιστορίας.  

Γλώσσα που απαιτείται:  η γλώσσα της χώρας ή Αγγλικά. 

Τα µεταφρασµένα αντίγραφα πτυχίων πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές. 

3. ΑΛΒΑΝΙΑ 

α) ∆ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών       
η κάθε µία. . 

β) ∆ύο (2) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) 
µηνών η κάθε υποτροφία. 

γ) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου Αλβανικής γλώσσας και 
πολιτισµού. 

Γλώσσα που απαιτείται: 

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

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

4. ΒΕΛΓΙΟ 

- ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   

Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών. 

Γλώσσα που απαιτείται: Γαλλική (καλή γνώση). 

- ΦΛΑΜΑΝ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Τρεις (3) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευση) χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών 
η κάθε υποτροφία. Μία (1) από αυτές τις υποτροφίες µπορεί να χορηγηθεί για σπουδές στο Κολλέγιο 
της Ευρώπης στη BRUGES.  
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Ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας ή για το Κολλέγιο της Ευρώπης 
στη BRUGES ή για τις δύο άλλες θέσεις υποτροφιών. 

Γλώσσα που απαιτείται: Ολλανδική ή Αγγλική ή Γαλλική. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστηµιακού διπλώµατος ή άλλων ισοτίµων τίτλων 
σπουδών. 

5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

α) Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών. 

β) Πέντε (5) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) 
µηνών η κάθε υποτροφία. 

γ) Έξι (6) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού. 

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. 

 

6. ΓΕΩΡΓΙΑ 

∆ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών η 
κάθε υποτροφία. 

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

7. ∆ΑΝΙΑ 

α) Τριάντα έξι (36) µήνες υποτροφίας για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι 
κατανέµονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η µικρότερη διάρκεια της υποτροφίας µπορεί να είναι 
τρεις (3) µήνες. 

β) ∆ύο (2) υποτροφίες για συµµετοχή σε θερινά σεµινάρια γλώσσας και πολιτισµού. 

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική  ή 
Γερµανική ή Γαλλική.  

(Το ξενόγλωσσο έντυπο αίτησης µπορεί να αναζητηθεί  και στο www.ciriusonline.dk) 

8. ΕΣΘΟΝΙΑ  

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

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

Γλώσσες που απαιτούνται:  

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

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

9. ΙΝ∆ΙΑ 

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

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας  ή Αγγλική. 

10. ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 

Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε όλα τα επιστηµονικά πεδία των 
ιορδανικών πανεπιστηµίων ή / και για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) µηνών 
στον τοµέα της Αραβικής γλώσσας. 
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Κάθε υποτροφία για πραγµατοποίηση προπτυχιακών σπουδών έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών 
ετησίως. 

 Οι παραπάνω 3 υποτροφίες περιλαµβάνουν τόσο τις νέες χορηγήσεις υποτροφίας όσο και τις 
ανανεώσεις των ήδη φοιτούντων, οι οποίοι και προηγούνται.  

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική. 

 11. ΙΡΑΝ 

Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα για µέγιστη περίοδο δέκα (10) µηνών. 

Γλώσσα που απαιτείται:  

- Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας. 

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

12. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας ενός (1) 
ακαδηµαϊκού έτους. 

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική επιπέδου PROFICIENCY. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές. 

13. ΙΣΡΑΗΛ 

α) Μέχρι δύο (2) υποτροφίες για σπουδές Εβραϊκής γλώσσας ή για µεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών η κάθε υποτροφία.  

Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους, οι 
οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν σπουδές σε θέµατα που αφορούν το Ισραήλ ή Εβραϊκές σπουδές.  

Υποτροφίες δεν θα χορηγηθούν για σπουδές στους τοµείς της Ιατρικής και Οδοντιατρικής. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστηµιακού διπλώµατος ή άλλων ισοτίµων τίτλων 
σπουδών. 

Οι υποψήφιοι για σπουδές Εβραϊκής γλώσσας διάρκειας οκτώ (8) µηνών πρέπει να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά, που απαιτούνται για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου και δύο συστατικές 
επιστολές γραµµένες στη γλώσσα της χώρας ή στην Αγγλική και µεταφρασµένες επίσηµα στην 
Ελληνική. 

β) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας. 

Γλώσσα που απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε τρεις (3) σειρές στην Αγγλική 
γλώσσα.(Πληροφορίες και στο www.mfa.gov.il→scholarships) 

14. ΙΤΑΛΙΑ 

Σαράντα (40) µήνες υποτροφίας, οι οποίοι χορηγούνται σε πτυχιούχους ή ερευνητές, για φοίτηση 
σε τµήµατα εξειδίκευσης ή τελειοποίησης ή για αιτιολογηµένες έρευνες. 

Ένα µέρος των υποτροφιών αυτών χορηγείται για σπουδές της Ιταλικής γλώσσας και πολιτισµού 
και δύο (2) υποτροφίες χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών η  κάθε υποτροφία για έναν 
αρχαιολόγο και έναν αρχιτέκτονα ή αναστηλωτή µνηµείων ή συντηρητή έργων τέχνης. 

Γλώσσα που απαιτείται: Ιταλική. 

Προκειµένου για έρευνα είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που γνωρίζουν την Αγγλική ή 
Γαλλική µόνο στην  περίπτωση που θα συµφωνηθεί µε τον επιβλέποντα καθηγητή και θα αναφέρεται 
στο έγγραφο αποδοχής. 



6 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Ιταλική γλώσσα.(www.esteri.it-
borse di studio) 

15. ΚΙΝΑ  

α) Επτά (7) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή / και για µεταπτυχιακές 
σπουδές ή / και για έρευνα. Οι παραπάνω 7 υποτροφίες περιλαµβάνουν τόσο νέες χορηγήσεις 
υποτροφίας όσο και ανανεώσεις των ήδη φοιτούντων, οι οποίοι και προηγούνται. 

β) Συνολικά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μορφωτικού Προγράµµατος (2007 - 2010) η 
κινεζική πλευρά θα χορηγήσει 21 υποτροφίες για παρακολούθηση κινεζικής γλώσσας και 
πολιτισµού. Ο αριθµός υποτροφιών για το θέρος 2008 θα προσδιοριστεί µέσω διπλωµατικής οδού 
από την κινεζική πλευρά. 

1. Η χρονική διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι: 

- Προκειµένου για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές: το κινέζικο ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, το οποίο θα δεχθεί τον υπότροφο, θα καθορίσει την ετήσια  και συνολική διάρκεια της 
υποτροφίας. 

- Προκειµένου για έρευνα: η µικρότερη διάρκεια υποτροφίας έξι (6) µήνες και η µεγαλύτερη έως 
δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη. 

2. Γλώσσα που απαιτείται:  

- Προκειµένου για προπτυχιακές σπουδές: βασική γνώση της γλώσσας της χώρας  

- Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.  

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

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές.  

Οι υποψήφιοι, που θα γίνουν τελικά δεκτοί από την Κίνα ως υπότροφοι τόσο για τις 
µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα όσο και για προπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να προσκοµίσουν 
επιπλέον  µια (1) σειρά ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υγείας στην Πρεσβεία της Κίνας στην 
Αθήνα, προκειµένου να εξασφαλίσουν visa.  

16. ΚΡΟΑΤΙΑ 

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

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

Γλώσσα που απαιτείται: 

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

- Προκειµένου για έρευνα : η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική  ή Γαλλική. 
- Προκειµένου για θερινό σεµινάριο: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας. 

17. ΚΥΠΡΟΣ 

α) ∆ύο (2) υποτροφίες ανά ακαδηµαϊκό έτος για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα 
(10) µηνών η κάθε µία.  

β)Έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές  σπουδές στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου. 

γ)Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο της Κύπρου. 

18. ΛΕΤΟΝΙΑ 

α) Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών. 
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β) Μέχρι δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού. 

Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή Αγγλική  

  

19. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

∆ύο (2) υποτροφίες για σύντοµο κύκλο ανώτερων σπουδών πληροφορικής και διαχείρισης στο 
Πανεπιστηµιακό κέντρο του Λουξεµβούργου χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών η κάθε υποτροφία. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης και να 
γνωρίζουν ικανοποιητικά τη γαλλική γλώσσα. 

20. ΜΑΛΤΑ 

Είκοσι τέσσερις (24) µήνες υποτροφίας για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή / και για 
µεταπτυχιακές σπουδές ή / και για έρευνα. Ο συνολικός αριθµός υποτρόφων δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις (3) ετησίως.  

Η µικρότερη διάρκεια της υποτροφίας µπορεί να είναι πέντε (5) µήνες, ενώ η µεγαλύτερη δώδεκα 
(12) µήνες.  

Οι παραπάνω 3 υποτροφίες περιλαµβάνουν τόσο τις νέες χορηγήσεις υποτροφίας όσο και τις 
ανανεώσεις των ήδη φοιτούντων, οι οποίοι και προηγούνται.  

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική  

Οι υποψήφιοι µε γνώση Αγγλικής θα πρέπει να προσκοµίσουν Proficiency of Cambridge ή Toefl 
(Computer based test 280 - paper based test 650) ή IELTS (score 6,5). 

21.  ΜΕΞΙΚΟ 

Τέσσερις (4) υποτροφίες χρονικής διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µήνες η κάθε υποτροφία για 
πραγµατοποίηση σπουδών ή έρευνας, σε επίπεδο Master ή διδακτορικό ή για ειδίκευση. Η µικρότερη 
διάρκεια της υποτροφίας µπορεί να είναι έξι (6) µήνες ενώ η µεγαλύτερη δώδεκα (12) µήνες. 

Γλώσσα  που απαιτείται: Ισπανική. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Ισπανική γλώσσα. 

∆ιευκρινίζουµε ότι, το Μεξικανικό Κράτος θα χορηγεί παρατάσεις υποτροφίας, οι οποίες 
συµπεριλαµβάνονται στον ετήσιο αριθµό χορηγούµενων υποτροφιών, σε περίπτωση που οι Έλληνες 
υποψήφιοι επιδείξουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα στη µελέτη που πραγµατοποίησαν και 
αποδείξουν την ανάγκη παράτασης διαµονής τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους .Οι 
ανανεώσεις υποτροφίας προηγούνται των νέων υποψηφίων.(Οι παραπάνω 4 υποτροφίες 
περιλαµβάνουν τόσο τις νέες χορηγήσεις υποτροφίας όσο και τις ανανεώσεις των ήδη φοιτούντων , 
οι οποίοι και προηγούνται) 

Οι εν λόγω υποτροφίες µπορούν να χορηγηθούν για όλους τους κλάδους σπουδών εκτός από την 
οδοντιατρική και την πλαστική χειρουργική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη λογιστική, το marketing 
και τη διαφήµιση. Για σπουδές στον ιατρικό κλάδο οι υποτροφίες θα χορηγούνται για ειδικεύσεις και 
υπο- ειδικεύσεις για χρονική διάρκεια µέχρι δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για είκοσι 
τέσσερις (24) επιπλέον µήνες, εάν η παράταση αυτή δικαιολογείται από το πρόγραµµα σπουδών και 
εάν ο υπότροφος έχει επιδείξει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στη µελέτη του.  

Επισηµαίνουµε ότι οι ανωτέρω υποτροφίες ισχύουν για το ηµερολογιακό έτος 2009. Ειδικά για τις 
υποτροφίες του Μεξικού οι υποψήφιοι υπότροφοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία µας µέχρι τις 15/5/2008..  

22. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινών µαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο του ΄Οσλο. 
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Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική ή Γερµανική ή άλλη 
Σκανδιναβική γλώσσα. 

∆ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές  

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή γαλλική. Επίπεδο γλωσσοµάθειας: 
άριστη γνώση της γλώσσας.  

Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν βαθµό πτυχίου άριστα.  

23. ΝΟΤΙΟΣ  ΚΟΡΕΑ 

Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση τµήµατος Master ή διδακτορικού για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον δύο (2) ακαδηµαϊκών ετών.  

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές. 

24. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

α) Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών. 
Η υποτροφία αυτή µπορεί να διαιρεθεί σε δύο (2) υποτροφίες χρονικής διάρκειας πέντε (5) µηνών η 
κάθε µία. 

β) Τρεις (3) υποτροφίες συνολικής διάρκειας ενενήντα (90) ηµερών για παρακολούθηση θερινού 
σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού. 

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι  η γλώσσα της χώρας ή  Αγγλική ή 
Γερµανική.  

. 25. ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

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

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική 

26. ΠΕΡΟΥ 

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

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

    Το ακαδηµαϊκό έτος στο Περού διαρκεί από το Μάρτιο ως τον ∆εκέµβριο. 

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

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι  η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή 
Γαλλική. 

∆ιευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι για πραγµατοποίηση θεατρικών σπουδών πρέπει να γνωρίζουν 
τη γλώσσα της χώρας, προκειµένου να γίνουν δεκτοί ως µεταπτυχιακοί υπότροφοι. 

28. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
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α) Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δώδεκα 
(12) µηνών κατ’ έτος η κάθε µία για όλους τους κλάδους, που προσφέρονται από τα Ρουµανικά 
Πανεπιστήµια. 

β) ∆έκα (10) µήνες υποτροφίας για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. 

γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου Ρουµανικής γλώσσας, ιστορίας 
και πολιτισµού. 

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις τρεις  περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Γαλλική ή 
Αγγλική. 

Για την αποδοχή Ελλήνων φοιτητών 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).  

29.  ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

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. 

30. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

α) ∆εκαπέντε (15) µήνες υποτροφίας για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι 
κατανέµονται ανάλογα στους υποψηφίους. 

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

β) Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε Σλοβακικά Πανεπιστήµια. Προτεραιότητα 
θα δίνεται σε πτυχιούχους Σλοβακικών Πανεπιστηµίων. Ο αριθµός των υποτροφιών αυτών θα 
καθοριστεί από την Κυβέρνηση της Σλοβακίας. 

γ) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού στη 
Μπρατισλάβα (STUDIA ACADEMICA SLOVACA). 

Γλώσσα που απαιτείται : 

- Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα : η γλώσσα της χώρας. 

- Προκειµένου για θερινά σεµινάρια : βασική γνώση της γλώσσας της χώρας. 

31. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

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

β) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου Σλοβένικης γλώσσας, λογοτεχνίας 
και πολιτισµού στη Λιουµπλιάνα. 

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή 
Γαλλική. 

32. ΣΥΡΙΑ 
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α) Τρεις (3) νέες υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής 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. 

β) ∆ύο (2) νέες υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές χρονικής διάρκεια δέκα (10) µηνών η κάθε 
υποτροφία κατ’ έτος. Οι υποτροφίες αυτές θα ανανεώνονται ετησίως ανάλογα µε τον αριθµό των 
ετών σπουδών. 

Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος και εποµένως 
µπορούν να ανανεωθούν για δύο (2) ακόµη έτη. 

- Προκειµένου για προπτυχιακές σπουδές η µετάφραση του απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να 
υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα στην Αραβική γλώσσα. 

- Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές η µετάφραση του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να 
υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα. 

γ)  ∆ύο (2) υποτροφίες κάθε χρόνο διάρκειας δύο (2) µηνών για παρακολούθηση θερινού 
σεµιναρίου αραβικής γλώσσας και πολιτισµού. 

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Γαλλική ή 
Αγγλική. 

33. ΤΟΥΡΚΙΑ 

α) Τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας µέχρι δέκα (10) µήνες η κάθε 
υποτροφία. 

β) Έξι (6) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου Τουρκικής γλώσσας και 
πολιτισµού. 

Γλώσσα που απαιτείται:  

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

       Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που γνωρίζουν την Τουρκική γλώσσα. 

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

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

34. ΤΣΕΧΙΑ 

α) ∆εκαπέντε (15) 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) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού. 
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Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή 
Γαλλική. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι για πραγµατοποίηση θεατρικών σπουδών πρέπει να 
γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας, προκειµένου να γίνουν δεκτοί ως µεταπτυχιακοί υπότροφοι. 

35. ΤΥΝΗΣΙΑ 

α) ∆ύο (2) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δέκα (10) 
µηνών κατ’ έτος η κάθε µία. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές. 

β) Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών ή τρεις 
υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών η κάθε υποτροφία. 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε τρεις (3) σειρές. 

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή 
Γαλλική. 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

1. ∆εν χορηγείται εισιτήριο µετάβασης και επιστροφής, σε όσους γίνουν αποδεκτοί ως 
υπότροφοι των ξένων κυβερνήσεων, τη δαπάνη του οποίου πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι οι 
υπότροφοι. 

2. Τόσο οι οικονοµικές όσο και άλλες παροχές προσφέρονται από τη χώρα, η οποία χορηγεί την 
υποτροφία, βάσει του µορφωτικού προγράµµατος που έχει υπογραφεί µεταξύ της Ελλάδας και της 
συγκεκριµένης χώρας. ∆ιευκρινίζουµε ότι, οι παροχές αυτές αναπροσαρµόζονται είτε µε την 
ανανέωση του προγράµµατος ή κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω υποτροφίες καθώς και τα κατά περίπτωση 
αναφερόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 29. 10. 2007 έως και 30. 11. 2007στο Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας - Τµήµα 
Φοιτητικής Μέριµνας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν και τα ειδικά έντυπα 
αιτήσεων (ελληνικό και ξένο).(Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητούν την παρούσα προκήρυξη  και 
ορισµένα έντυπα στο www.ypepth.gr→ Ανώτατη Εκπαίδευση→Φοιτητική Μέριµνα.)Τα 
απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι: 

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

α) ∆ύο (2) µικρές φωτογραφίες. 

β) 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 της χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν επικυρωµένη φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.  

γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου µε µέσο γενικό βαθµό τουλάχιστον 
17. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στη γλώσσα της χώρας 
ή Αγγλική ή Γαλλική. 

δ) Βεβαίωση µε τη συνολική βαθµολογία, που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στις γενικές 
εξετάσεις δεσµών ή «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, που 
συγκέντρωσε ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στην Γ/βάθµια Εκπαίδευση µε το σύστηµα 
Απολυτηρίου του Ενιαίου ή Γενικού  Λυκείου (δεν απαιτείται µετάφραση). 
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ε) Βιογραφικό σηµείωµα γραµµένο από τον υποψήφιο τόσο στην Ελληνική γλώσσα όσο και στη 
γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

στ) Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών (επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα ιδρύµατα που το χορηγούν πχ Βρετανικό Συµβούλιο), που 
καθορίζονται από τη συγκεκριµένη χώρα. 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. 

ζ) Πιστοποιητικό από το ξένο Ίδρυµα, στην περίπτωση που ο υποψήφιος ήδη φοιτά 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. 

η) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας.(ακτινογραφία ή 
κλινική εξέταση) 

Το παραπάνω αναφερόµενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει 
υποτροφία από άλλο φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα  για το οποίο χορηγούνται οι υποτροφίες 
από την υπηρεσία µας 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν µε βάση τα 
προγράµµατα των µορφωτικών ανταλλαγών  (δεν απαιτείται µετάφραση). 

ι) 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). 

ια) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικείας Εφορίας για το ύψος  του ετησίου οικογενειακού  
εισοδήµατος(των γονέων) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής 
δήλωσης λόγω χαµηλού εισοδήµατος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν 
απαιτείται µετάφραση). 

Ιβ)Εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικείας Εφορίας για το ύψος του  ετήσιου ατοµικού 
εισοδήµατος. 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  και έχει οικογενειακή µερίδα αρκεί 
το εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικογένειάς του) 

 

2.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΄Η ΕΡΕΥΝΑ. 

α) ∆ύο (2) µικρές φωτογραφίες. 

β) 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 της χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν επικυρωµένη φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.  

γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ 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 Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής ή τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι της 
αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Επίσης µαζί µε την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την 
οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τελικού βαθµού του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής µε την 
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Ελληνική βαθµολογική κλίµακα. Τη βεβαίωση αυτή οι υποψήφιοι µπορούν να πάρουν από το 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Αθήνα, τηλ.: 210 5233212). 

δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας κατ΄ έτος µε τον τελικό βαθµό πτυχίου, ο οποίος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη 
µετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

ε) Βιογραφικό σηµείωµα γραµµένο από τον υποψήφιο τόσο στην Ελληνική γλώσσα όσο και στη 
γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

στ) Πρόγραµµα σπουδών, που επιθυµεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος γραµµένο από τον ίδιο 
τόσο στην Ελληνική γλώσσα όσο και  στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

ζ) ∆ύο (2) συστατικές επιστολές γραµµένες στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική και 
µεταφρασµένες επίσηµα στην Ελληνική. Σε 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 πχ Βρετανικό Συµβούλιο), που 
καθορίζονται από τη συγκεκριµένη χώρα. 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. 

θ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκοµείο ή από κέντρο υγείας 
(ακτινογραφία ή κλινική εξέταση).  

 Όσοι από τους υποψηφίους υποτρόφους υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για την Ινδία θα 
πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό για A.I.D.S. και πιστοποιητικό υγείας.  

Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα πιστοποιητικά υγείας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει 
υποτροφία από άλλο φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα  για το οποίο χορηγούνται οι υποτροφίες 
από την υπηρεσία µας 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν (για προπτυχιακές ή 
µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα) µε βάση τα προγράµµατα των µορφωτικών ανταλλαγών  (δεν 
απαιτείται µετάφραση). 

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) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικείας Εφορίας για το ύψος: α) ατοµικού εισοδήµατος και 
β) του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος (γονέων).  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαµηλού εισοδήµατος, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται µετάφραση 

ιγ) Έγγραφο αποδοχής του υποψηφίου από το Πανεπιστήµιο για το ακαδηµαϊκό έτος 2008 -
2009:     

Ειδικά για τις χώρες:  

 
 

1. Αίγυπτο,  

2. Αιθιοπία 

3. Βέλγιο (Φλαµανδική Κοινότητα), 

7. Ιράν,  

8. Ισραήλ, 

9. Ιταλία,  

15. Ουγγαρία,  

16. Περού, 

17. Πολωνία,  
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4. Βουλγαρία,  

5. Εσθονία,  

6. Ινδία, 

 

10. Κίνα 

11. Κροατία, 

12. Λετονία, 

13. Μεξικό,  

14. Ν. Κορέα,  

18. Σερβία - Μαυροβούνιο,  

19. Σλοβενία, 

20. Συρία 

 οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγγραφο αποδοχής τους από το ξένο Πανεπιστήµιο. Το 
δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

- Προκειµένου για την Τουρκία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν στην ξενόγλωσση αίτηση µε 
σειρά προτίµησης τα ονόµατα Τουρκικών Πανεπιστηµίων, στα οποία θέλουν να διεξάγουν τις 
σπουδές τους.  

- Προκειµένου για το Περού, απαιτείται βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από τοπικό 
πανεπιστήµιο η οποία θα ισχύει τόσο για το τρέχον όσο και για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.  

- Προκειµένου για τη Γεωργία απαιτείται αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
έγγραφο αποδοχής, τέσσερις φωτογραφίες, αντίγραφο διαβατηρίου. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι 
µεταφρασµένα στα Γεωργιανά και επικυρωµένα. 

  

3.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 

α) ∆ύο (2) µικρές φωτογραφίες . 

β) 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 της χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν επικυρωµένη φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.  

γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισοτίµων 
τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος µε βαθµό τουλάχιστον 6,5. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει 
να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Στην 
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος Πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ή 
κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι της αλλοδαπής , πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση 
ισοτιµίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).  Επίσης µαζί µε την ανωτέρω  βεβαίωση 
πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τελικού βαθµού 
του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής µε την Ελληνική βαθµολογική κλίµακα. Τη βεβαίωση αυτή οι 
υποψήφιοι µπορούν να πάρουν από το ∆ΟΑΤΑΠ. (Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Αθήνα, τηλ.: 
210 5233212). 

Επισηµαίνουµε ότι, αν στο αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου δεν αναφέρεται τελικός βαθµός, 
τότε θα πρέπει να προσκοµίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας κατ΄ έτος µε τον τελικό 
βαθµό πτυχίου (δεν απαιτείται µετάφραση). 

δ) Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών (επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα ιδρύµατα που το χορηγούν π.χ Βρετανικό Συµβούλιο), που 
καθορίζονται από τη συγκεκριµένη χώρα. 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. 

ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκοµείο ή από κέντρο Υγείας, το οποίο 
πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή 
Γαλλική.(ακτινογραφία ή κλινική εξέταση) 



15 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι ο υποψήφιος δεν έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν 
προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεµινάριο ως υπότροφος µε βάση τα 
προγράµµατα µορφωτικών ανταλλαγών (δεν απαιτείται µετάφραση). 

ζ) Βιογραφικό σηµείωµα γραµµένο από τον υποψήφιο τόσο στην Ελληνική γλώσσα όσο και στη 
γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. 

η) 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). 

θ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικείας Εφορίας για το ύψος: α) ατοµικού εισοδήµατος και 
β) του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος (γονέων).  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαµηλού εισοδήµατος, πρέπει να υποβληθεί 
σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται µετάφραση) 

ι) Προκειµένου για το θερινό σεµινάριο στη Νορβηγία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν 
φωτοτυπία του ∆ιαβατηρίου, αντίγραφο του πτυχίου επικυρωµένο από τη γραµµατεία της 
Σχολής  και µια αναφορά στην οποία θα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται να 
παρακολουθήσουν το θερινό σεµινάριο Νορβηγικής γλώσσας.  

 

∆. 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. Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από τη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας, τη βεβαίωση 
βαθµολογίας γενικών εξετάσεων δεσµών ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης» για την εισαγωγή στην 
Γ/βάθµια 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 
εκτός από την Ελληνική γλώσσα και σε µία σειρά, στη γλώσσα της χώρας ή την Αγγλική ή τη 
Γαλλική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριµένη χώρα. 

3. Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησής τους πρέπει να καταθέσουν συνηµµένα όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, από το 
ξενόγλωσσο έντυπο αίτησης, όπου υπάρχει, καθώς και από φυλλάδιο, που τυχόν διανέµεται για τη 
συγκεκριµένη χώρα. Αίτηση χωρίς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δεν θα παραλαµβάνεται. Σε 
περίπτωση που τα δικαιολογητικά του υποψηφίου δεν είναι πλήρη, η αίτησή του απορρίπτεται και 
αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Σε ορισµένες χώρες δεν υπάρχει ξενόγλωσσο έντυπο 
αίτησης. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το ελληνικό έντυπο αίτησης και όλα τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

4. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να 
υποβληθούν µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Οι αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά για χορήγηση υποτροφίας, που θα υποβληθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας, 
δεν θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής. Μόνο τα έγγραφα αποδοχής από τα ξένα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα οποία απαιτούνται για συγκεκριµένες χώρες προκειµένου για 
µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, είναι δυνατόν να υποβληθούν µε αίτηση του ενδιαφεροµένου µέχρι 
και  31.12.2007. 

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

6. Οι υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται µόνο για επίπεδο Master - ειδίκευση, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριµένη χώρα.  
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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 ένα ακαδηµαϊκό έτος 
και για το συγκεκριµένο έτος, για το οποίο έχουν επιλεγεί οι υποψήφιοι. ∆εν ανανεώνονται, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για 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. ∆ιευκρινίζεται 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 για ανανέωση της υποτροφίας τους 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. Στην περίπτωση 
που δεν θα υποβληθούν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, θα ζητείται διακοπή της υποτροφίας. 

3. Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου δεν πρέπει 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 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 αυτό και θα στερούνται της υποτροφίας. 

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 µπορούν 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 ∆ιεύθυνση 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωµατικός 
υποψήφιος και να µη χαθεί η υποτροφία. Ο επιλεγείς υπότροφος, που δεν θα ενηµερώσει εγκαίρως 
την υπηρεσία µας, σχετικά µε το αν δέχεται την υποτροφία του, θα αποκλείεται και την θέση του θα 
καταλαµβάνει αναπληρωµατικός υποψήφιος .ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ 
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ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΩΣΤΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. 

7.Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν την υπηρεσία µας στην 
περίπτωση που λάβουν απευθείας πληροφόρηση από τις αρµόδιες αρχές της ξένης χώρας 
σχετικά µε την αποδοχή τους.   

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

9. Ο υπότροφος προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, κατά την άφιξή του στη 
χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, οφείλει να γνωρίσει στη ∆/νση Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριµνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 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 για έρευνα ή για θερινό σεµινάριο ή για 
προπτυχιακές σπουδές πρέπει να 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 προκειµένου η υπηρεσία µας να είναι ενήµερη για την πορεία του 
Προγράµµατος 

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. 

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 Τ.Ε.Ι. ή είναι µέλη ∆.Ε.Π. των 
Πανεπιστηµίων, ως προς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας υπάγονται στις κατά περίπτωση 
ισχύουσες διατάξεις. 

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. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1.α) Για τις υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και τις υποτροφίες για τα θερινά 
σεµινάρια µπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή 
κάτοχοι άλλων ισοτίµων τίτλων σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριµένη χώρα.  

Οι υποψήφιοι για όλες τις ανωτέρω υποτροφίες πρέπει να έχουν βαθµό πτυχίου τουλάχιστον 
εξήµισυ (6,5) στη δεκάβαθµη κλίµακα. 

   β) Για τις υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές µπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά 
απόφοιτοι Λυκείου, που επιθυµούν να ξεκινήσουν προπτυχιακές σπουδές στη συγκεκριµένη χώρα µε 
µέσο γενικό βαθµό απόλυσης τουλάχιστον δεκαεπτά (17) στην εικοσάβαθµη κλίµακα και εφόσον 
έχουν λάβει µέρος στις γενικές εξετάσεις της αντίστοιχης δέσµης ή έχουν αποκτήσει τη «Βεβαίωση 
Πρόσβασης» για εισαγωγή στην Γ/βάθµια Εκπαίδευση µε το σύστηµα Απολυτηρίου του Ενιαίου ή 
Γενικού Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 4.000 µόρια στα 
µαθήµατα δέσµης ή 14.000 µόρια στις εξετάσεις Απολυτηρίου του Ενιαίου  ή Γενικού Λυκείου. 
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Σε περίπτωση κενών θέσεων µπορεί να προταθούν ήδη  φοιτούντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
της ξένης χώρας, εφόσον πληρούν τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις και γίνουν αποδεκτοί από την 
οικεία χώρα. 

2. Όριο ηλικίας: 

α) Προκειµένου για προπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί µετά 
την 1. 1. 1982. 

β) Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεµινάριο γίνονται δεκτοί οι 
υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί µετά την 1. 1. 1972. 

3.α) Υποψήφιος του οποίου µέλος της οικογένειας είναι ήδη υπότροφος της υπηρεσίας µας για 
προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεµινάριο κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, 
αποκλείεται της επιλογής. 

β) Περισσότερα του ενός µέλη της ίδιας οικογένειας δεν µπορεί να προταθούν για χορήγηση 
υποτροφίας κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος για να καλυφθεί 
η υποτροφία. 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές είναι τα εξής: 

α) Η συνολική βαθµολογία των γενικών εξετάσεων στα µαθήµατα δέσµης ή 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. ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της 
γλώσσας της συγκεκριµένης χώρας. 

δ) Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεµελίωσης της υποψηφιότητάς 
του. 

ε) Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα δικαιολογητικά του φακέλου του 
(οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση κλπ.).  

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται εκείνοι που πρόκειται να ξεκινήσουν 
σπουδές από το πρώτο έτος στη συγκεκριµένη χώρα. 

Σε περίπτωση που δεν θα έχουν υποβληθεί αιτήσεις από υποψηφίους, που πρόκειται να 
ξεκινήσουν σπουδές από το πρώτο έτος, είναι δυνατό να προταθούν ήδη φοιτούντες σε Εκπ/κά 
Ιδρύµατα της συγκεκριµένης χώρας, λαµβανοµένου υπόψη του έτους σπουδών τους (µε προτίµηση 
αυτών που βρίσκονται στα πρώτα έτη φοίτησης) και  της προόδου τους. 

 

 

 

2. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΄Η ΕΡΕΥΝΑ  

΄Η ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό 
σεµινάριο γλώσσας είναι τα εξής: 

α) Ο βαθµός του πτυχίου (τουλάχιστον 6,5). 
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β) 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. 

γ) Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεµελίωσης της υποψηφιότητάς 
του, λαµβανοµένων υπόψη επιπλέον ακαδηµαϊκών προσόντων, της γενικότερης γλωσσοµάθειας σε 
γλώσσες και πέραν όσων καθορίζονται από τη συγκεκριµένη χώρα (όπως προκύπτει από επίσηµα 
πιστοποιητικά σπουδών), καθώς και του περιεχοµένου των συστατικών επιστολών, όπου αυτές 
απαιτούνται. 

δ) Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα δικαιολογητικά του φακέλου του 
(π.χ. το εισόδηµα του ίδιου και της οικογένειας, η οικογενειακή κατάσταση κλπ.). 

ε) Το αντικείµενο σπουδών του υποψηφίου για υποτροφία µεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας και 
η συνάφεια του αντικειµένου αυτού µε την επιστήµη, που έχει σπουδάσει ο υποψήφιος. 

 

                                                                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

   

                                                                                               ΠΡΕΣΒΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργών  
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4.  Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα  

Πανεπιστηµιακής Εκπ/σης 
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5.  ∆/νση ∆ιεθνών Εκπ/κών Σχέσεων 
    Τµήµα Εκπ/κών Ανταλλαγών 
6. ∆/νση ∆ιοικητικού-Τµήµα Πρωτοκόλλου 
7. Γραφείο Ενηµέρωσης Πολιτών (100) 
8. ∆/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας -Τµήµα Β΄ (150) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

1. Το ελληνικό και το ξενόγλωσσο έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το 
προµηθευτούν: 

α. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - ∆ιεύθυνση Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριµνας - Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας – Ανδρέα Παπανδρέου 37- 151 80 
Μαρούσι(Σταθµός Ηλεκτρικού Νερατζιώτισσα) (προκειµένου για υποψηφίους που διαµένουν εντός 
νοµού Αττικής). 

β. Να τους αποσταλεί ταχυδροµικά, εφόσον επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Τµήµα 
Φοιτητικής Μέριµνας τηλ.: 210-344.34.69 ή στείλουν φαξ στο 3442365(γρ.2005) (προκειµένου για 
υποψηφίους που διαµένουν εκτός νοµού Αττικής). 

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

2. 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, όπου ανήκουν. 

3. Το πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας, που πρέπει να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι, µπορεί να είναι 
ή γνωµάτευση ακτινογραφίας θώρακα ή γνωµάτευση κλινικής εξέτασης από παθολόγο. 
Επισηµαίνουµε ότι δεν απαιτείται η προσκόµιση στην υπηρεσίας µας της ακτινογραφίας θώρακα 
αλλά µόνο της σχετικής γνωµάτευσης. Στην περίπτωση που δίνεται έντυπο ιατρικό πιστοποιητικό, θα 
πρέπει αυτό να συµπληρωθεί. Για τη χορήγηση-συµπλήρωση του ιατρικού πιστοποιητικού οι 
ενδιαφερόµενοι πρέπει να απευθύνονται σε κρατικό νοσοκοµείο. 

4. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από µέλη ∆ΕΠ ή µέλη Ε.Π. ΤΕΙ ή από 
πρόσωπα κύρους µε τα οποία τυχόν συνεργάστηκαν οι υποψήφιοι υπότροφοι. 

5. α. Όσοι υποψήφιοι διαµένουν στο νοµό Αττικής θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 
τους στην υπηρεσία του πρωτοκόλλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου- 151 80 –Μαρούσι 
(Ηλεκτρικός Νερατζιώτισσα_ - ισόγειο- 38-39 γραφείο) για την ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριµνας - Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας. 

    β. Όσοι υποψήφιοι διαµένουν εκτός νοµού Αττικής µπορούν να αποστέλλουν τα 
δικαιολογητικά τους ταχυδροµικά -συστηµένα- µέχρι και την τελευταία ηµέρα λήξεως της 
προθεσµίας, που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Η απόδειξη του ταχυδροµείου θα πρέπει να 
φυλάσσεται από τους υποψηφίους υποτρόφους, σε περίπτωση που ζητηθεί από την υπηρεσία µας. 

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν: 

α. Συµπληρωµένα τα ειδικά έντυπα αιτήσεων τόσο το Ελληνικό, όσο και το ξενόγλωσσο, όπου 
υπάρχει. 

β. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι εν λόγω υποτροφίες καθώς και στα ξενόγλωσσα έντυπα αιτήσεων και στα 
ενηµερωτικά φυλλάδια, όπου υπάρχουν. 

γ. Στο κείµενο της Ελληνικής αίτησης πρέπει να σηµειωθεί η χώρα καθώς και το είδος των 
σπουδών, που ενδιαφέρει τον κάθε υποψήφιο και να αναφερθούν ακριβώς τα δικαιολογητικά, που 
υποβάλλονται από τον υποψήφιο µαζί µε την αίτησή του. 

δ. ΄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 
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προκήρυξη (δηλαδή Ελληνική αίτηση - ξενόγλωσση αίτηση, Ελληνικό πιστοποιητικό - µετάφραση 
αυτού κ.λ.π.) 

ε. Η φωτογραφία πρέπει να είναι επικολληµένη στο ειδικό πλαίσιο της ξενόγλωσσης αίτησης. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ξενόγλωσσο έντυπο αίτησης, η φωτογραφία θα πρέπει να επικολληθεί 
στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου. 

7. Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφίας θα κοινοποιηθούν στους 
ενδιαφεροµένους για ενηµέρωσή τους µέχρι και 31. 5. 2008. Την ίδια περίπου περίοδο επιστρέφονται 
και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προτάθηκαν(. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι 
υποψήφιοι µπορεί να ενηµερωθούν για την τελική αποδοχή τους από τη χώρα µέχρι και το 
Σεπτέµβριο και η καθυστέρηση αυτή  µπορεί να οφείλεται στη χώρα υποδοχής).  

8. Πληροφορίες παρέχονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

α. ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας - Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας – Ανδρέα 
Παπανδρέου 37- 151 80 Μαρούσι- 2ος όροφος - 2005 γραφείο κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρες 12 µ. 
– 14.30µ.µ.  

Τηλέφωνο: 210-344.34.69-8 

β. Γραφείο Ενηµέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) – Ανδρέα Παπανδρέου 37-
Μαρούσι(Νερατζιώτισσα) - ισόγειο- 0042 Γραφείο-κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρες 9π.µ. - 
14µ.µ.(Μόνο για παραλαβή  προκήρυξης) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. Όλα τα Πανεπιστήµια  (Γραφεία ∆ιασύνδεσης) 

2. Όλα τα Τ.Ε.Ι. (Γραφεία ∆ιασύνδεσης) 

3. Νοµαρχίες της χώρας - ∆/νσεις και Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (ΚΕΠ) 

4. Υπουργείο Εξωτερικών - ∆/νση Ε1 Μορφωτικών  και Πολιτιστικών Υποθέσεων- 

Ακαδηµίας 3 - 10671 ΑΘΗΝΑ 

5. Πρεσβείες της Ελλάδας στις αναφερόµενες χώρες  

6. Πρεσβείες των αναφεροµένων χωρών στην Ελλάδα (µέσω ΥΠ.ΕΞ.) 

7. Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο – Πατησίων 47, ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ 

8. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς - Τµήµα Παιδείας , Αχαρνών 417-ΑΘΗΝΑ 

9. Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) – Μακρή 1 & ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, ΤΚ 11742  

ΑΘΗΝΑ 

10. ∆ήµος Αθηναίων- Πνευµατικό Κέντρο- Ακαδηµίας 50 -ΑΘΗΝΑ 

11. Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)  

      Ερµού και Κορνάρου 2 - 105 63 ΑΘΗΝΑ 

12. Κέντρο πληροφόρησης Νέων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 

      Τσιµισκή 103 -  546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


