
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 26146/14-02-2018 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες  χωρών  της   

αλλοδαπής   σε  Έλληνες  υπηκόους,  στο  πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών  για  το  ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019»  

Έχοντας υπόψη: 

1) 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". 

2) α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας [Ν. 

2829/2000 (ΦΕΚ 95 Α’)], β) το «Πρόγραμμα Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της 

Δημοκρατίας της Αλβανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας για τα έτη 2003-2005» (Α.Φ. 

2216.4/2/ΑΣ 637 4-4-2003), γ) τη Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Αθήνα (αριθ. 

55/3/19-3-2018). 

3) α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και  της Βουλγαρίας 

[Ν. 474/1976 (ΦΕΚ 306 Α’)], β) το «Εκτελεστικό Πρόγραμμα Μορφωτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας 

Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο 2016-2018», το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας (Φ. 2226.4/2/ΑΣ 734 11-08-2016), γ) τις  Ρηματικές Διακοινώσεις  της Πρεσβείας της 

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Αθήνα (αριθ. 11-57/2018/22-02-2018 και 11-496/2018/15-03-2018). 

4) α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική  Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και  της  Κύπρου  [Ν. 
2360/1995 (ΦΕΚ 244 Α’)], β) την «Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021» (ΦΕΚ 111 Α’ /03-08-2017), (γ) τη 
Ρηματική Διακοίνωση  της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα (Αρ. Φακ.0705.001/Ε19/2018). 
 
5) α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και  της   Ρουμανίας 
[Ν. 2500/1977 (ΦΕΚ 101 Α’)], β) το Μορφωτικό Εκτελεστικό Πρόγραμμα που έχει υπογραφεί μεταξύ της 

Ελλάδας και της Ρουμανίας (Α.Φ. 2246.4/2/ΑΣ 531/29-3-2005), γ) τις Ρηματικές Διακοινώσεις  της 
Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Αθήνα (152/29-01-2018 και 423/07-03-2018). 
 
6)  Τη  με  αριθ.  πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2018   Απόφαση   «Υποτροφίες  χωρών  της  αλλοδαπής σε Έλληνες 
υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019». 
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
               
  
Μαρούσι,    26-4-2018 
 Αρ. Πρωτ.:   66157 /Ζ1 
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7) Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΞ., Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με θέμα «Ενημέρωση περί 
Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών»  (Α.Π.Φ. 1360/ΑΣ114/8883/09-02-2018) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Συμπληρώνουμε  τη  με  αριθ. πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2018  Απόφαση  με  θέμα: «Υποτροφίες χωρών της 

αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο  πλαίσιο  διμερών  μορφωτικών  συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019» ως  εξής: 

Α. Στο   τέλος  του  κεφαλαίου Α: 

7. ΑΛΒΑΝΙΑ 

α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμιά 

β) Δύο (2) υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμιά 

γ) Δύο (2) υποτροφίες για να παρακολουθήσουν θερινό σχολείο για την αλβανική γλώσσα και πολιτισμό. 

Η αλβανική πλευρά θα προσφέρει στην ελληνική πλευρά: μηνιαίο ποσό και διαμονή βάσει της ισχύουσας 

αλβανικής νομοθεσίας, τα έξοδα ταξιδίου στην αλβανική επικράτεια, εφόσον συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα παραμονής, ιατρική περίθαλψη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αποκλεισμό από τα τέλη 

εγγραφής και εκπαίδευσης στα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Αλβανίας, 

όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια των θερινών μαθημάτων. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 7η Μαΐου 2018. 
 

8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

α) Μία (1) υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, περιλαμβανομένης  της  ανανέωσης, η οποία έχει 

προτεραιότητα έναντι της χορήγησης νέας υποτροφίας. 

β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, περιλαμβανομένης  της  

ανανέωσης, η οποία  έχει  προτεραιότητα έναντι  της  χορήγησης  νέας  υποτροφίας. 

γ) Τέσσερεις (4) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού. 
Γλώσσα που απαιτείται: Γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. 
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 7η Μαΐου 2018. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θερινά σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται από τα 
πανεπιστήμια Sofia University (15 Ιουλίου – 4 Αυγούστου) και University of Velico Turnovo (16 Ιουλίου – 5 
Αυγούστου,  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:  
http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar και http://uni-vt.bg/bul/?zid=144 . 
Για τη συμμετοχή στα θερινά σεμινάρια οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν και τα έντυπα αιτήσεων στη 
βουλγαρική/αγγλική γλώσσα, που  θα βρουν συνημμένα στην παρούσα απόφαση. 
 

9. ΚΥΠΡΟΣ 

α) Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του 
μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα. 

http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar
http://uni-vt.bg/bul/?zid=144


β) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν (1)  μόνιμο 
εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 7η Μαΐου 2018. 
 

10. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά  έτος  η κάθε μία,   για έναν πλήρη κύκλο  

προπτυχιακών  σπουδών. 

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

γ)  Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την οργάνωση, τους όρους συμμετοχής και το πρόγραμμα στα τρία 

πανεπιστήμια που θα προσφέρουν θερινά σεμινάρια, είναι διαθέσιμες στο www.edu.ro/summercourses . 

Στον ίδιο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο για την ηλεκτρονική αίτηση της 

υποψηφιότητάς τους. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων  είναι η  4η Μαϊου 2018. 

  

 

 

Β. Στο τέλος του κεφαλαίου Γ2: 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

α) Έντυπο αίτησης της υπηρεσίας μας στην ελληνική γλώσσα (συνοδεύει την προκήρυξη-δεν απαιτείται 

μετάφραση). 

β) Έντυπο ξενόγλωσσης αίτησης της υπηρεσίας μας (συνοδεύει την προκήρυξη) ή έντυπο αίτησης της χώρας, 

για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, εφόσον αυτή παρέχεται στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην 

παρούσα προκήρυξη.  

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (εκτυπώσεις φωτογραφείου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος έχει την ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση). Ειδικά για τις χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.  

ε) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.  

στ) «Βεβαίωση Πρόσβασης» (της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97) όπως συμπληρώθηκε σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 από τον υποψήφιο κατά την εισαγωγή του στην Γ/βάθμια 

Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου (δεν απαιτείται μετάφραση). 

ζ) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα αντίγραφα από τους αντίστοιχους φορείς που τα 

χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο). Στην 

περίπτωση που τα πιστοποιητικά αυτά είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά 

http://www.edu.ro/summercourses


έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα 

γαλλικά. 

η) Πιστοποιητικό από πανεπιστήμιο ή ίδρυμα της αλλοδαπής, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτά ήδη 

στο εξωτερικό, με το οποίο να προκύπτει η φοιτητική του κατάσταση (σχολή, έτος σπουδών, βαθμολογία του 

προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους). Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αν δεν έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή τα γαλλικά. 

θ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση και μόνο 

για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις περιπτώσεις που το απαιτεί η χώρα). Το παραπάνω 

αναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας 

ή αγγλική ή γαλλική ή να έχει συνταχθεί στην απαιτούμενη ξένη γλώσσα. 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75), με την οποία να δηλώνεται 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει 

παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα, 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν βάσει των 

προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών για την ίδια κατηγορία που υποβάλει αίτηση και 3) ότι ο υποψήφιος 

διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της. 

ια) Πιστοποιητικό στρατού (προκειμένου για άρρενες), από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των 

στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν 

απαιτείται μετάφραση). 

ιβ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι προστατευόμενα μέλη οφείλουν, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, να προσκομίσουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα (οικ. έτους 2016), από το οποίο να προκύπτει το 

ύψος του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος . 

Εφόσον, οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει ατομική Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (οικ. έτους 2016), υποβάλλουν 

το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που αντιστοιχεί σε αυτή. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής (δεν απαιτείται 

μετάφραση). 

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  με αριθ. πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2017  Απόφαση.  

 
   
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
   
 
 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
ΣΥΝΗΜ.: 5 σελίδες για υποτροφίες Βουλγαρίας 2018 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού (σχετ. 2186/12-3-2018) 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

3. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  

4. Δ/νση Νέας Γενιάς 

5. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη 

6.  Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. Όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

2. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με φαξ) 

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

    (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

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.) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

7. ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασ. Σοφίας 49 Αθήνα 106 76 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

8. ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Εκπαίδευσης 

     Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228 

     15310 Αγία Παρασκευή Αττικής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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