
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) 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) τη Ρηματική Διακοίνωση  της Πρεσβείας της  

Ρουμανίας στην Αθήνα (2-4-2019).  

3) 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». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

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:  

7. 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, στα 

πανεπιστήμια: University of Craiova, Ovidius University στην Κωνστάντα, Alexandru Ioan Cusa University στο 

Ιάσιο και West University στην Τιμισοάρα. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Δ’  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ  & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
e-mail                     :foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Πληρ.                      :Χ. Σακελλίου 
Τηλέφωνο              :210-3442404 
FAX                          :210-3442365 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
               
  
Μαρούσι,   18-4-2019 
 Αρ. πρωτ.:   62078/Ζ1 
 
ΑΔΑ:  
 

 ΠΡΟΣ :      Όπως ο πίνακας αποδεκτών  
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http://www.minedu.gov.gr/


 

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

παραπάνω  πανεπιστήμια που θα προσφέρουν θερινά σεμινάρια, είναι διαθέσιμες στο www.edu.ro/summer-

courses . 

Οι φάκελοι με τις αιτήσεις των υποψηφίων, εκτός από όσα ορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-

2019  Απόφαση, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης: 

- φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, 

- το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας, διαθέσιμο στο 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Cooperare-

Ιnternationala/2017/FormularSerAcceptareCV2017.pdf  και μία έγχρωμη φωτογραφία, 

-βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά, στο οποίο θα αναφέρονται το επίπεδο γνώσης της 

Ρουμανικής γλώσσας, στοιχεία επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του υποψηφίου, 

-το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης για 3 πανεπιστήμια για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, με 

ένδειξη της σειράς προτίμησης. 

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

Θρησκευμάτων  είναι η  20-4-2019. 

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://www.edu.ro/summer-courses
http://www.edu.ro/summer-courses
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Cooperare-Ιnternationala/2017/FormularSerAcceptareCV2017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Cooperare-Ιnternationala/2017/FormularSerAcceptareCV2017.pdf


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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