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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ 

ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 

 
Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το 
θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 τις υποτροφίες, 
που χορηγούνται από τις ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες 
υπηκόους, στο πλαίσιο των µορφωτικών ανταλλαγών και ορίζει τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους ως ακολούθως:  
 
Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
1. ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ α) Μία (1) υποτροφία για 
παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γαλλικής γλώσσας και 
πολιτισµού στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών. 
Απευθύνεται σε υποψήφιους µε γνώση της γαλλικής γλώσσας 
τουλάχιστον επιπέδου Α1 του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Οι Έλληνες υποψήφιοι υπότροφοι 
οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί µε την Ευρωπαϊκή κάρτα 
ασφάλισης-ασθενείας (CEAM) από τον οικείο ασφαλιστικό τους 
ελληνικό φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: Université Libre de 
Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών): E-mail: 
cvulb@admin.ulb.ac.be Website: 
http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html  
β) ∆ύο (2) υποτροφίες για το θέρος 2015 που αφορούν σε 
δηµοσίους υπαλλήλους ή διπλωµάτες για εξειδίκευση στη γαλλική 
γλώσσα ως εργαλείο στις ∆ιεθνείς Σχέσεις στο πανεπιστήµιο 
UMONS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: E-mail: wbi@wbi.be 
Website: www.wbi.be  
 
2. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών. β) Τέσσερις (4) 
υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας, 
ιστορίας και πολιτισµού. Οι ως άνω υποτροφίες προσφέρονται 
από το Πανεπιστήµιο “St. Kliment Ohridski” στη Σόφια και από το 
“St. Cyril and St. Methodius” Πανεπιστήµιο στο Veliko Tarnovo. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
απευθύνονται ως ακολούθως: Sofia University: 
http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar University 
of Veliko Tarnovo: http://www.uni-vt.bg/1 Γλώσσα που απαιτείται: 
Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή 
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παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου: η γλώσσα της χώρας ή 
αγγλική ή γαλλική.  
 
3. ΕΣΘΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) 
µηνών για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε ∆ηµόσιο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας. β) ∆ύο (2) υποτροφίες για θερινό 
σεµινάριο γλώσσας και πολιτισµού στο Πανεπιστήµιο του Τάρτου 
ή στο Πανεπιστήµιο του Ταλλίν. Γλώσσα που απαιτείται: - 
προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές: καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας - προκειµένου για θερινό σεµινάριο ή έρευνα: 
η γλώσσα της χώρας ή Αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: 
www.ut.ee , www.isu.ut.ee , www.smartestonia.ee , 
www.archimedes.ee, 
http://studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-
agreements/greece.  
 
4. ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ α) Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο 
προπτυχιακών σπουδών ή/και για µεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα. 
Κάθε υποτροφία για πραγµατοποίηση προπτυχιακών σπουδών 
είναι διάρκειας δώδεκα (12) µηνών ετησίως σε οποιοδήποτε 
επιστηµονικό πεδίο προσφέρεται από τα πανεπιστήµια της 
Ιορδανίας. Κάθε υποτροφία για πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών 
σπουδών ή έρευνας είναι διάρκειας δέκα (10) µηνών. β) ∆ύο (2) 
υποτροφίες προσφερόµενες σε Έλληνες υπηκόους ή σε Έλληνες 
της ελληνικής κοινότητας της Ιορδανίας για σπουδές αραβικής 
γλώσσας στο Τµήµα ξένων γλωσσών του Πανεπιστηµίου της 
Ιορδανίας (University of Jordan). Γλώσσα που απαιτείται: η 
γλώσσα της χώρας ή η Αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: 
www.ju.edu.jo  
 
5. ΚΙΝΑ α) ∆ύο (2) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών 
σπουδών. β) ∆ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα. 1. Η χρονική διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι: Προκειµένου 
για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές: το ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα της Κίνας, το οποίο θα δεχθεί τον υπότροφο, 
θα καθορίσει την ετήσια και συνολική διάρκεια της υποτροφίας. 
Προκειµένου για έρευνα: η µικρότερη διάρκεια υποτροφίας είναι 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 ή έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική. 



3 
 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις 
διπλούν. 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 µία 
φορά επιπλέον το πιστοποιητικό υγείας στην Πρεσβεία της Κίνας 
στην Αθήνα, προκειµένου να εξασφαλίσουν visa. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να απευθύνονται στις 
εξής ιστοσελίδες: 
http://en.csc.edu.cn/Laihua/47f2aff19b29440d972e56ac08ad4d38.
shtml, www.csc.edu.cn  
 
6. ΚΡΟΑΤΙΑ α) Μία υποτροφία διάρκειας δέκα (10) µηνών για 
µεταπτυχιακές σπουδές ή διάρκειας µέχρι δέκα (10) µηνών για 
έρευνα. β) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού 
σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού. Γλώσσα που απαιτείται: 
Προκειµένου για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα: η γλώσσα της 
χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
επαρκώς τη γλώσσα της χώρας αν αυτό απαιτείται από το 
πρόγραµµα σπουδών. Προκειµένου για θερινό σεµινάριο: 
στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε γνώση κροατικών είναι δυνατό να 
προταθούν γνώστες της αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, η κροατική 
πλευρά έχει το δικαίωµα µη αποδοχής των υποψηφίων και σε 
περίπτωση που αυτοί γίνουν αποδεκτοί, θα ενσωµατωθούν σε 
τµήµατα όπου οι υπόλοιποι διδασκόµενοι θα γνωρίζουν ήδη 
κροατικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://www.mzos.hr  
 
7. ΚΥΠΡΟΣ α) Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα διάρκειας δέκα (10) µηνών. β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας 
µέχρι δέκα (10) µηνών για µεταπτυχιακές σπουδές σε µόνιµο 
εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ή από την 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
 
8. ΛΕΤΤΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές ή 
έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) µηνών. Γλώσσα που 
απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή αγγλική. β) ∆ύο (2) υποτροφίες 
για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού. 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες 
στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Ιδρύµατος για την 
Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης http://www.viaa.gov.lv και/ή 
www.studyinlatvia.lv  
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9. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση 
µεταπτυχιακών σπουδών 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. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να απευθύνονται ως 
ακολούθως: www.niied.go.kr  
 
10. ΟΥΓΓΑΡΙΑ α) ∆ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές 
ή έρευνα διάρκειας µέχρι δέκα (10) µηνών η κάθε µία. Όρια 
ηλικίας: σαράντα (40) ετών για µεταπτυχιακές σπουδές, 
τριανταπέντε (35) ετών για διδακτορικό κύκλο σπουδών, σαράντα 
πέντε (45) ετών για µετα-διδακτορικό κύκλο σπουδών. β) Τρεις (3) 
υποτροφίες διάρκειας (1) ενός µηνός η κάθε µία για 
παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού. ∆εν 
ορίζεται όριο ηλικίας. Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο 
κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γερµανική. Όλα τα 
ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
απευθύνονται ως ακολούθως: www.scholarship.hu  
 
11. 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 διάρκειας ενός (1) 
µηνός η κάθε µία για παρακολούθηση θερινού σεµιναρίου 
γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήµιο Βαρσοβίας (POLONICUM). Γλώσσα που απαιτείται: 
η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να απευθύνονται ως 
ακολούθως: www.buwiwm.edu.pl  
 
12. ΡΟΥΜΑΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για πλήρη κύκλο 
προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. 
β) Μία (1) υποτροφία δέκα (10) µηνών για µεταπτυχιακές σπουδές 
ή έρευνα. 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 γ) Τρεις (3) υποτροφίες για θερινό σεµινάριο γλώσσας 
και πολιτισµού. Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή 



5 
 

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.  
 
13. ΣΕΡΒΙΑ α) Είκοσι (20) µήνες υποτροφίας για 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.  
 
14. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ∆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. Γλώσσα που απαιτείται : Η γλώσσα της χώρας 
Επισηµαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι προταθούν από την υπηρεσία 
µας οφείλουν να µας αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που 
συµπεριλαµβάνονται στο φάκελό τους σαρωµένα και στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e-mail της διεύθυνσής µας καθώς θα 
πρέπει να προωθηθούν και διαδικτυακά στη σλοβακική πλευρά. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
απευθύνονται ως ακολούθως: www.stipendia.sk, 
www.scholarships.sk 
http://www.minedu.sk/data/USERDATAEN/Scholarships/  
 
15. ΣΛΟΒΕΝΙΑ ∆έκα (10) µήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς 
φοιτητές, αποφοίτους και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυµούν 
να πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών τους υπό την 
επίβλεψη κάποιου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της 
Σλοβενίας. Η µικρότερη διάρκεια της υποτροφίας µπορεί να είναι 
τρεις (3) µήνες και η µεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) µήνες. Γλώσσα 
που απαιτείται : η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προσφερόµενα 
προγράµµατα και τα ηλικιακά όρια που θέτει η χώρα καθώς και για 
την ξενόγλωσση αίτηση οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
απευθύνονται ως ακολούθως: 
http://www.2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx ή να 
αποστέλλουν e-mail στο scholarships@cmepius.si.  
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16. ΤΟΥΡΚΙΑ α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ 
(8) µηνών η κάθε µία. β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση 
θερινού σεµιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισµού διάρκειας 
δύο µηνών η κάθε µία. Γλώσσα που απαιτείται: -για έρευνα: η 
γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική, -για παρακολούθηση 
θερινού σεµιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή 
αγγλική ή γαλλική. Για περισσότερες πληροφορίες και για την 
εκτύπωση της ξενόγλωσσης αίτησης οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν 
να απευθύνονται ως ακολούθως: http://digm.meb.gov.tr  
 
17. ΤΣΕΧΙΑ α) ∆έκα (10) µήνες υποτροφίας για µεταπτυχιακές 
σπουδές ή έρευνα. Η µικρότερη διάρκεια της υποτροφίας µπορεί 
να είναι πέντε (5) µήνες, ενώ η µεγαλύτερη µπορεί να είναι δέκα 
(10) µήνες. β) ∆ύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού 
σεµιναρίου γλώσσας και πολιτισµού στην Πράγα ή στο Olomouc. 
Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της 
χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: 
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-for-
the-academic-year-2015-2016 
 
 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω υποτροφίες θα 

υποβάλλονται από τις 20/01/2015 έως και 06/02/2015 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε κατάθεσή τους στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, για το Τµήµα ∆΄ - Φοιτητικών Θεµάτων και 
Υποτροφιών.  
 
Υπενθυµίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητούν την 
παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων: http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-
diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata.html  
 
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/200115_PROKY
RIXI_ELLHNON_2015-2016.docx 
 
 


