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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμεοών 
μορφωτικών συμφωνιών νια το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

α) Θερινά σεμινάρια νλώσσας και πολιτισμού yia το θέρος του 2018.

β) Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα yia το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:

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

1. Βελγίου Ν.Δ. 3569/1956 (ΦΕΚ 223 Α')
2. Κροατίας Ν. 2493/1997 (ΦΕΚ 84 Α')
3. Ουγγαρίας Ν. 898/1979 (ΦΕΚ 93 Α')
4. Σλοβακίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α ’)
5. Σλοβενίας Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 255 Α')
6. Τσεχίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α')

Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεστικά Προγράμματα που έχουν υπογράφει 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 Προκήρυξης.

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

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε για το θέρος 2018 και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις υποτροφίες, που 
χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών 
μορφωτικών συμφωνιών και ορίζουμε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, ως ακολούθως:
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Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. ΒΕΛΓΙΟ

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
Ηλ. ταχυδρομείο: cfe@umons.ac.be ; j.everaerdt@wbi.be 
Ιστότοπος: www.wbi.be

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

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Universite Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών):
Ηλ. ταχυδρομείο: cvulb@admin.ulb.ac.be
Ιστότοπος: http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursvacances.html.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27Π Μαρτίου 2018.

2. ΚΡΟΑΤΙΑ

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 στη διεύθυνση:

https://mzo.hr/en/scholarships-republic-croatia-call-applications-20182019

και

http://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobilitv-in-higher-education/#eng-
bil

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 16 Μαρτίου 2018 σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στους ως άνω συνδέσμους. Τα δικαιολογητικά και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
ξενόγλωσσης αίτησης θα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβληθούν και στην υπηρεσία
uac όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της παρούσας απόφασης.

3. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

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

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου διάρκειας ενός (1) μήνα η κάθε 
μία.

Για τα θερινά προγράμματα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί υέχρι την 1η Μαρτίου 2018.
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