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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

                     ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014 
                      (ΘΕΣΕΙΣ: 20) 
                      ΓΙΑ: Α) ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
                      ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΤΗΣ 
                      ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
                      ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
                      «ΤΙΜΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ» ΤΗΣ 
                      ΒΟΣΤΩΝΗΣ 
                      Β) ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

                                                            
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις υποτροφιών. 

Ειδικότερα: 1) Δέκα (10) για Ομογενείς φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα: α) Ελληνικών Σπουδών 

(Φιλολογίας), β) Εξελικτικής Ψυχολογίας, γ) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολλεγίου και 

της Θεολογικής Σχολής "Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης προκειμένου να διανύσουν μέρος των 

Πανεπιστημιακών τους σπουδών στην Ελλάδα στα αντίστοιχα Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και 2) 

Δέκα (10) για Έλληνες φοιτητές α) Φιλολογίας, β) Ψυχολογίας, γ) Παιδαγωγικών Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και δ) των Θεολογικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

προκειμένου να διανύσουν μέρος των σπουδών τους στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης ή στη 

Θεολογική Σχολή "Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης. 

 

 
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1) Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες ή Ομογενείς. 

2) Να έχουν περατώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Α' έτους. 

3) Οι Έλληνες υποψήφιοι να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα, που θα αποδεικνύεται από το   

    πτυχίο αγγλικής γλώσσας Proficiency (Cambridge ή Michigan) ή το πιστοποιητικό ΤΟΕFL και οι 

    Ομογενείς να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα,  που θα αποδεικνύεται από σχετικό  

     πιστοποιητικό του Ελληνικού Κολλεγίου ή της Θεολογικής Σχολής "Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης. 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Αίτηση με πρόσφατη φωτογραφία 

2.  Πιστοποιητικό σπουδών του Πανεπιστημιακού Τμήματος προέλευσης από το οποίο να προκύπτει:   

     α) η σπουδαστική κατάσταση του φοιτητή με το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων του    

     ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ακαδ.έτους 2012-2013, β) η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

     με την οποία εγκρίνεται η εγγραφή, η φοίτηση και το πρόγραμμα σπουδών, που θα   

     παρακολουθήσει ο Έλληνας φοιτητής στο Τμήμα υποδοχής. 

 3. Πιστοποιητικό του Πανεπιστημιακού Τμήματος υποδοχής από το οποίο να προκύπτει: 
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     α) η αποδοχή του φοιτητή, β) Το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ύστερα από απόφαση  

     της Γενικής Συνέλευσης και γ) Ο ακριβής χρόνος φοίτησης. 

4.   Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Proficiency (Cambridge ή Michigan) ή το πιστοποιητικό TOEFL 

      με βαθμολογία 7,5 και άνω για τους Έλληνες υποψηφίους. 

5.  Πιστοποιητικό του Ελληνικού Κολεγίου ή της Θεολογικής Σχολής με το οποίο να βεβαιώνεται η   

     επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, που θα επιτρέπει να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα    

     σπουδών. 

6. Πιστοποιητικό από την αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) για τους   

    Ομογενείς, που να πιστοποιεί την εθνικότητά τους. 

7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

 
 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 
 

Η προθεσμία υποβολής  υποψηφιότητας λήγει στις  16-8-2013. 
Σημείωση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τους ομογενείς φοιτητές δια μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας 

ή Προξενείου στο Ι.Κ.Υ. ενώ  για τους Έλληνες φοιτητές απευθείας στα γραφεία του Ιδρύματος 

ταχυδρομικώς «επί συστάσει και  αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των δικαιολογητικών. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Οι φοιτητές επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.2083/92, παρ.8. Εάν ο 

αριθμός των αιτήσεων υποψηφιότητας υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπομένων από την 

προκήρυξη  θέσεων υποτροφιών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. αποφασίζει για τους δικαιούχους 

υποτροφίας βάσει της βαθμολογικής τους επίδοσης, του μέσου όρου μαθημάτων του πρώτου έτους 

και σε περίπτωση ισοβαθμίας του αριθμού μαθημάτων που έχουν περάσει οι φοιτητές επιτυχώς 

(ευνοούνται αυτοί των μεγαλυτέρων εξαμήνων). 

 

 
 
5. ΕΝΑΡΞΗ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Η υποτροφία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και χορηγείται για ένα έτος, εκτός εάν η 

έγκριση φοίτησης του φοιτητή αφορά ένα εξάμηνο. Μετά την ολοκλήρωση του α΄έτους, επιτρέπεται η 

υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για ένα ακόμη ακαδ. έτος εφόσον υπάρχει αντίστοιχη έγκριση 

φοίτησης από τα τμήματα υποδοχής και προέλευσης. Εάν οι σπουδές περατωθούν πριν από τη λήξη 

του β΄ακαδ.έτους, γεγονός που θα βεβαιώνεται από επίσημο πιστοποιητικό, διακόπτεται η χορηγία 

του Ι.Κ.Υ. και επιστρέφονται τυχόν τροφεία που προκαταβλήθηκαν.  

 
6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμπλήρωση των 

απαιτούμενων διδακτικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν 

στο Πανεπιστήμιο προέλευσης. 

 

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Η υποτροφία περιλαμβάνει: 

1) Μηνιαία τροφεία ύψους πεντακοσίων ευρώ  (€500,00) για σπουδές στην Ελλάδα. 
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2) Μηνιαία τροφεία ύψους επτακοσίων ευρώ (€ 700,00) για σπουδές στο Ελληνικό Κολλέγιο ή στη 

Θεολογική Σχολή "Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης. 

3) Εφάπαξ ποσό εξακοσίων ευρώ  (€ 600,00)  για έξοδα πρώτης εγκατάστασης. 

 
 
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Οι δαπάνες για τη στέγαση, φοίτηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα καλύπτονται από τα Α.Ε.Ι. 

της Ελλάδας, το Κολλέγιο της Βοστώνης και από τη Θεολογική Σχολή "Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης 

αντίστοιχα. 

 
 
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
 

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι: 

1) Να παραμένουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να έχουν συνεχή φοίτηση, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, υποβάλλοντας ανά εξάμηνο πιστοποιητικό προόδου. Σε 

περίπτωση διακοπής της φοίτησης πριν  την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου προγράμματος  σπουδών 

υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Ι.Κ.Υ. το σύνολο των μέχρι τότε καταβληθέντων τροφείων. 
2) Να επιστρέψουν στο Πανεπιστήμιο προέλευσης μετά το πέρας του ακαδ. έτους σπουδών. 

3) Να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. εγγράφως και το αργότερο εντός μηνός από την 

επιστροφή τους στην Ελλάδα,  για τη λήξη των σπουδών τους. 

Η πρόοδος και η συμπεριφορά των υποτρόφων οφείλει να είναι η πρέπουσα, για υποτρόφους του 

Ι.Κ.Υ., διότι σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να διακοπεί η  υποτροφία. 

 

 

 

         Αθήνα, 12-7-2013 

       

 

         


