
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες  χωρών  της   

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

2019-2020»  

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 του  Βελγίου [Ν. 

3569/1956 (ΦΕΚ 223 Α’)], β) το «Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 1997-1999» που υπεγράφη μεταξύ 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου (Α.Φ. 4326.4/2/37ΑΣ 395), γ) ηλεκτρονικά 

μηνύματα της Πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα, με θέμα τις χορηγούμενες υποτροφίες εκ μέρους της 

γαλλικής κοινότητας του Βελγίου προς Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2019-2020 (15-3-2019 και 18-3-

2019). 

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

2493/1997 (ΦΕΚ 84 Α’)], β) το «Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας 

μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της  Κροατίας για 

τα έτη 2004, 2005 και 2006» (Α.Φ. 2236/ΚΡΟΑΤ.4/2/ΑΣ 1848 11-10-2004), γ) το έγγραφο της Πρεσβείας της 

Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ με το οποίο διαβιβάστηκε μήνυμα που αφορά σε Υποτροφίες που χορηγεί η 

Κυβέρνηση της Κροατίας για το ακαδ. έτος 2019-2020 σε Έλληνες πολίτες στο πλαίσιο διμερών 

προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών (Φ. 359-08/10-19-11/4-3-2019). 

4) 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) τη Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Δημοκρατίας 

της Βουλγαρίας στην Αθήνα (αριθ. 11-228/2019/28-2-2019). 

5) Τη  με  αριθ.  πρωτ. 25634/Z1/19-02-2019   Απόφαση   «Υποτροφίες  χωρών  της  αλλοδαπής σε Έλληνες 
υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020». 
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Συμπληρώνουμε  τη  με  αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019  Απόφαση  με  θέμα: «Υποτροφίες χωρών της 
αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο  πλαίσιο  διμερών  μορφωτικών  συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020» ως  εξής:  

Α. Στο   τέλος  του  κεφαλαίου Α:  

 

4. ΒΕΛΓΙΟ 

α) Δύο (2) υποτροφίες σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών 
Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο UMONS, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου (1-13 Ιουλίου 2019) προς 
εκμάθηση εξειδικευμένων γαλλικών που αφορούν στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μέσω της ηλ. διεύθυνσης: 
cfe@umons.ac.be  ή στα: www.wbi.be  και  http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.html .  

β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου με σκοπό την τελειοποίηση στη γαλλική 
γλώσσα και λογοτεχνία, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) από τις 12 
Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2019.  Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν συμπληρωμένο και το συνημμένο 
έντυπο. (Appel a candidatures) 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μέσω της ηλ. διεύθυνσης: 
cvulb@admin.ulb.ac.be ή στα: www.wbi.be και http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.gtml .  

γ) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση προγράμματος διδακτικής για  μελλοντικούς διδάσκοντες της 
γαλλικής γλώσσας, στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης από 5-23 Αυγούστου 2019.  

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μέσω της ηλ. διεύθυνσης: 
islvfr@ulieg.be ή στα: www.wbi.be  και http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.gtml . 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 10η Απριλίου 2019. 
 

5. ΚΡΟΑΤΙΑ  

Το Υπουργείο Επιστημών και Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Κροατίας από κοινού με τον Οργανισμό  για 
την κινητικότητα και τα προγράμματα της Ε.Ε. προσφέρουν: 

α) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα. 

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες: 

Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia (https://mzo.hr/en ) και Agency for Mobility and 
EU Programmes  (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/organisations/agency-mobility- and-eu-programmes  .   

Οι αιτήσεις υποβάλλονται α) ηλεκτρονικά έως τις  5 Απριλίου 2019 σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στους ως άνω συνδέσμους και β) τα δικαιολογητικά και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
ξενόγλωσσης αίτησης θα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβληθούν και στην υπηρεσία μας όπως 
προβλέπεται στους γενικούς όρους της παρούσας απόφασης. 

 

6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Τέσσερεις (4) υποτροφίες χορηγούνται για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων Γλώσσας, Ιστορίας και 
Πολιτισμού. Δύο (2) από αυτές χορηγούνται για το θερινό σεμινάριο που διοργανώνονται από το 
πανεπιστήμιο Sofia University (14 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2019) και δύο (2) για το θερινό σεμινάριο που 
διοργανώνεται από το University of Velico Turnovo (15 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2019). Γλώσσα που απαιτείται: 
Γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:  
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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. 
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 3η  Μαΐου 2019. 
 

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019  Απόφαση.  

 
   
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
        ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού (σχετ. ) 

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΄ 

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


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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