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ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της με αριθ. Πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 Απόφασης με θέμα: 
«Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών 
μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017» 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

1. Βουλγαρίας   (Ν. 474/1976 (ΦΕΚ Α’ 306/1976). 

2. Ρουμανίας (Ν. 595/1977 (ΦΕΚ Α’ 76/1977). 

   3. Σλοβακίας  (Ν. 557/1977 (ΦΕΚ Α’ 76/1977).  

   4. Εσθονίας (Ν. 2988/2002 (ΦΕΚ Α΄ 28/2002). 

Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεστικά Προγράμματα που έχουν υπογραφεί μεταξύ της 
Ελλάδας και των παραπάνω αναφερόμενων χωρών, σε συνάρτηση με τις 
πρόσφατες Ρηματικές Διακοινώσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας μέχρι 
την έκδοση της παρούσας. 

Γ) Τα άρθρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ Α΄ 141/1974) "Περί κυρώσεως της 
από 23.5.1969 συμβάσεως της Βιέννης". 

Δ)  Τη με αριθ. Πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. Πρ. 41202/Ζ1/08-03-2016 Απόφαση. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. Πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 Απόφαση με θέμα: 
«Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών 
μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», στο τέλος του 
κεφαλαίου Α, ως εξής: 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ’- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:   Aνδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 - Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
email:            foitmer.yp@minedu.gov.gr 
 Πληρ:           Δήμητρα Τράγου 
Τηλέφωνο:   210-344.3469 
FAX:   210-344.2365 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Μαρούσι,  18-03-2016 
Αριθ. Πρωτ.:47086/Ζ1 
                       
 
                 ΑΠΟΦΑΣΗ   
 

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
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8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

α) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Βουλγαρικής γλώσσας και 
πολιτισμού που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «St. Kliment Ohridski» και 
θα πραγματοποιηθεί από 10 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην 
ιστοσελίδα: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar 
 
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Βουλγαρικής γλώσσας και 
πολιτισμού που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Βέλικο Τάρνοβο «St. Cyril and St. 
Methodius» και θα πραγματοποιηθεί από 18 Ιουλίου έως 07 Αυγούστου 2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην 
ιστοσελίδα: http://www. uni-vt.bg/1/ 
 
Η Βουλγαρική Κυβέρνηση καλύπτει τα έξοδα διατροφής και διαμονής των υποτρόφων, 
καθώς και των μορφωτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Τα έξοδα μετάβασης και 
επιστροφής προς και από τη Βουλγαρία, καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
βαρύνουν τους υποτρόφους.  
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η  22/04/2016. 
 

9. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία για έναν πλήρη κύκλο 
πανεπιστημιακών σπουδών. 
β)  Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. 
γ)  Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων. 
 

Προκειμένου για την αποδοχή Ελλήνων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Ρουμανίας, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων μεταφράσεων των δικαιολογητικών 
τους επικυρωμένων από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας (Πρεσβεία της Ρουμανίας στην 
Ελλάδα). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως 
ακολούθως: www.edu.ro 

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική ή γερμανική. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκτύπωση της ξενόγλωσσης αίτησης οι 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:  

www.edu.ro/summercourses.htm. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η  22/04/2016. 

 

10. ΕΣΘΟΝΙΑ  

α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα σε Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.  

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

Οι παροχές είναι οι εξής: 

1. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: 350 €/μήνα. 
2. Για τους ερευνητές: 422 €/μήνα. 

http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar
http://www.edu.ro/
http://www.edu.ro/summercourses.htm
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3. Για συμμετοχή στα θερινά προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού: 25€ 
ημερησίως (καλύπτονται έως 500 € του κόστους του προγράμματος). 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
www.studyinestonia.ee/scholarships και ταχυδρομικά στο Ίδρυμα Εσθονικών Υποτροφιών 
“Archimedes” έως τις 31-3-2016, ενώ για τα θερινά τμήματα έως τις 15-4-2016. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ΚΑΙ προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής και 
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, αυτοπροσώπως 
ή ταχυδρομικά  (με συστημένη επιστολή) έως τις 28-3-2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως 
ακολούθως: 

1.  http://www.studyinestonia.ee/scholarships 
2. http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/wp-includes/ms-
files.php?file=2012/08/RV_stipendiumide_juhend-ENG-2016.pdf 
3. http://archimedes.ee/stipendiumid/en/valisriikide-stipendiumid/ 

 
 11. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
 

Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και 
Πολιτισμού που διοργανώνεται από το Studia Academica Slovaca – the Centre for Slovak as 
a Foreign Language, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, και θα 
πραγματοποιηθεί από 31 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2016 στη Μπρατισλάβα. 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  
www.fphil.uniba.sk/sas 
Τα ονόματα των υποψηφίων, που θα προταθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, θα σταλούν στην Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Αθήνα, η οποία (Πρεσβεία) 
θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει σχετικά με όλες τις υπόλοιπες 
λεπτομέρειες για την διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων. 
Kατόπιν τούτου, κάθε υποψήφιος θα συμπληρώσει διαδικτυακά έναν κατάλογο εγγραφής 
(online registration list), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: 

http://office.studyin.sk/sas 
 
Ο κατάλογος αυτός (registration list) θα συμπληρωθεί από τους υποψηφίους με τα 
προσωπικά τους στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του προγράμματος, το 
επίπεδο γνώσης της Σλοβακικής γλώσσας καθώς και τον κωδικό της υποτροφίας ο οποίος 
θα έχει δοθεί από την Πρεσβεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Αθήνα. 

 
Η φόρμα αίτησης ΧΩΡΙΣ έγκυρο κωδικό της υποτροφίας ΔΕΝ θα γίνει αποδεκτή. 
 
Παράρτημα της αίτησης αποτελεί μία σύντομη επιστολή κινήτρων, η συναίνεση για την 
διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και μία 
φωτογραφία του υποψηφίου εντός του φακέλου της αίτησης. 
 
Η αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρέπει να συνοδεύεται 
και από Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου. 

 
Η   καταληκτική   ημερομηνία   για   την υποβολή   των    αιτήσεων   προς   το 
Υπουργείο Παιδείας,     Έρευνας    και    Θρησκευμάτων      είναι    15/04/2016,    ενώ   
για    την  

http://www.studyinestonia.ee/scholarships
http://www.studyinestonia.ee/scholarships
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/wp-includes/ms-files.php?file=2012/08/RV_stipendiumide_juhend-ENG-2016.pdf
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/wp-includes/ms-files.php?file=2012/08/RV_stipendiumide_juhend-ENG-2016.pdf
http://archimedes.ee/stipendiumid/en/valisriikide-stipendiumid/
http://www.fphil.uniba.sk/sas
http://office.studyin.sk/sas
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διαδικτυακή υποβολή προς την  Studia Academica Slovaca, η καταληκτική 
ημερομηνία είναι   15/05/2016. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο αναπλ.Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
4. Διεύθυνση Νέας Γενιάς 
5. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη 
6. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
    -Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. (μέσω φαξ) 

2. Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω 

φαξ) 

3. Υπουργείο Εξωτερικών - Δ/νση Ε1 Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων- 

    Ακαδημίας 3 - 10671 ΑΘΗΝΑ   

4. Πρεσβείες της Ελλάδας στις αναφερόμενες χώρες (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1-   

Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων) 

5. Πρεσβείες των αναφερομένων χωρών στην Ελλάδα (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1-   

Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων) 

6. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 

     Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34, Ν. Ιωνία 

 7. ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασ. Σοφίας 49 Αθήνα 106 76  

 8. ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Εκπαίδευσης 

     Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228 

     15310 Αγία Παρασκευή Αττικής  

 

 

 


