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ΑΠΟΦΑΖ

ΠΡΟ: 1. Σελ Αθαδεκία Αζελψλ
2. Σα Α.Δ.Η.
ηηο έδξεο ηνπο
ΘΔΜΑ: «Ππoκήπςξη για ηην ςποβολή αίηηζηρ ενδιαθέπονηορ ζηα Γιμεπή Ππογπάμμαηα
Μοπθυηικών Ανηαλλαγών ανάμεζα ζηην Δλλάδα και ζε σώπερ ηηρ αλλοδαπήρ
έηοςρ 2017».
Έρνληαο ππφςε:
α) Σν άξζξν 36.6. «Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο θαη Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο-Σκήκα Γ΄ Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ
Α

θαη Τπνηξνθηψλ» ηνπ Π.Γ. 114/29-8-2014 (Φ.Δ.Κ. 181 ΄) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ».
β) Σν Ν.Γ. 402/74 (ΦΔΚ 141/Α΄), κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ θπξψζεθε ε απφ 23-5-1969 χκβαζε
ηεο Βηέλλεο.
γ) Σα αλαθεξφκελα παξαθάησ Γηκεξή - Γηαθξαηηθά Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ΤΠΔΞ/Δ1 Γ/λζε Μνξθσηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ
Τπνζέζεσλ θαη ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ./Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Θεκάησλ:
1)Αιβαλίαο, 2)Αξκελίαο, 3)Βνπιγαξίαο, 4)Ηνξδαλίαο, 5)Ηζξαήι, 6)Κξναηίαο, 7)Μαξφθνπ, 8)Οπγγαξίαο,
9)Πνισλίαο, 10)ινβαθίαο, 11)Σνπξθίαο, 12)Σζερίαο, 13)Σπλεζίαο.
δ) Σελ Π.Τ.. αξηζκ. 211/66 (ΦΔΚ 231/Α΄) «Πεξί εθηειέζεσο εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ππνπξγηθψλ

απνθάζεσλ

πεξί

κνξθσηηθψλ

αληαιιαγψλ

θαη’

εθαξκνγή

ησλ

σο

αλσηέξσ

ππνγξαθνκέλσλ επηζήκσλ Πξνγξακκάησλ».
/

ε) Σν άξζξν 24, λ.3475 (ΦΔΚ 146 Α΄/13-7-06) ηνπ ΗΚΤ, πνπ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ησλ
επηζηεκνληθψλ επηζθέςεσλ.
ζη) Σελ Α.Π.:197109/A1/4-12-2015
εληνιή

Τπνπξγνχ΄΄

ζην

Γεληθφ

Απφθαζε κε ζέκα: «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο ΄΄Με
Γξακκαηέα

Τπνπξγείνπ

Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ,

ζηνπο
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Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο απηνηειψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ».
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Α. Πξνθεξχζζνπκε ηπιάνηα έξι (36) θέζειρ ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ γηα ην
έηνο 2017.
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν:
1) Σν κφληκν Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ
2) Απφ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Σ.Δ.Η.:
Σν κφληκν Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ( Γ.Δ.Π.) ησλ Παλεπηζηεκίσλ
To κφληκν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Π.) ησλ Σ.Δ.Η.
To κφληκν Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ( Δ.Δ.ΓΗ.Π.) ησλ Παλεπηζηεκίσλ
Σν κφληκν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΗ.Π.) ησλ Σ.Δ.Η.
Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η.
Οη ζέζεηο - φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ - είλαη
νη εμήο:
1. ΑΛΒΑΝΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
2. ΑΡΜΔΝΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
3. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη νθηψ (8) εκέξεο.
4. ΗΟΡΓΑΝΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δψδεθα (12) εκέξεο.
5. ΗΡΑΖΛ
Μία (1) ζέζε: ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη πέληε (5) εκέξεο.
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6. ΚΡΟΑΣΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Ζ μία θέζη πποηιμάηαι να είναι από σολή ή Σμήμα Κλαζικήρ Φιλολογίαρ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
7. ΜΑΡΟΚΟ
Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δέθα (10) εκέξεο.
8. ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
9. ΠΟΛΧΝΗΑ
Πέληε (5) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
Πέληε (5) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
10. ΛΟΒΑΚΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δέθα (10) εκέξεο.

11.ΣΟΤΡΚΗΑ
Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Mέρξη πέληε (5) εκέξεο.
12. ΣΔΥΗΑ
Έμη (6) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
13. ΣΤΝΖΗΑ
Μία (1) ζέζε: Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ- Τπνςήθην
Γηδάθηνξα.
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο.
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Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ
1) Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα:
ππνβάινπλ αηηήζεηο ζηελ ελληνική και αγγλική γλώζζα.
ηελ ειιεληθή αίηεζε κπνξνχλ λα δειψζνπλ κέρξη θαη ηπειρ ρψξεο ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Όζνλ αθνξά
ζηελ αγγιηθή αίηεζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα θάζε ρψξα ρσξηζηά.
ππνβάινπλ ζπλεκκέλν βηνγξαθηθφ
ππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ ηνπο.
πξνηείλνπλ εκεξνκελίεο επίζθεςεο από Ηούνιο έυρ και Γεκέμβπιο 2017, ηηο νπνίεο
ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ε ρψξα ππνδνρήο. ε θάζε πεξίπησζε νη ηειηθέο εκεξνκελίεο
νξηζηηθνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 εβδομάδερ ππιν από ηην επίζκετη.
ππνβάινπλ πξφζθιεζε απφ νκφινγφ ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο.
ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 8, Ν.1599/1986)
2) Οη Τποτήθιοι Γιδάκηοπερ ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη πηζαλήο νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ δηαηξηβήο ηνπο.
Από ηην πποκήπςξη εξαιπούνηαι:

1)

Όζνη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο επηρνξεγνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ην Η.Κ.Τ., θιεξνδνηήκαηα θ.α.

2)

Δπηζηήκνλεο πνπ εκπιέθνληαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ην

Η.Κ.Τ. είηε κέζσ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ Ηδξπκάησλ ηνπο.
3)

Όζνη επηζηήκνλεο επηιεγνχλ, αιιά πξφθεηηαη λα παξαηηεζνχλ ή λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ ηελ

ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο.
4)

Όζνη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ εθθξεκφηεηα ιφγσ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο ή δελ έρεη νινθιεξσζεί ε

δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ δηνξηζκνχ ή επαλαδηνξηζκνχ ηνπο.

Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι μέσπι και ηην Παπαζκεςή 17 Μαπηίος 2017 θαη
δελ ππάξρνπλ άιια ρξνληθά πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο ελδηαθέξνληνο.
Όζνη επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα ζε Γηκεξέο Πξφγξακκα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ
έηνπο 2017, ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ηελ αίηεζή ηνπο:
1) ηαρπδξνκηθά κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ 17 Μαπηίος 2017 ζηελ δηεχζπλζε:
Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων
Διεύθςνζη Οπγανωηικήρ και Ακαδημαϊκήρ Ανάπηςξηρ – Σμήμα Δ΄
Ανδπέα Παπανδπέος 37, 151 80 ΜΑΡΟΤΙ
ή
2) λα θαηαζέζνπλ κέρξη θαη ηελ 17η Μαπηίος 2017 ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ηνπ Πξσηνθφιινπ ζην
ηζφγεην ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ
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Διεύθςνζη Οπγανωηικήρ και Ακαδημαϊκήρ Ανάπηςξηρ - Σμήμα Δ΄
Οη θάθεινη ησλ επηιεγέλησλ επηζηεκφλσλ απνζηέιινληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο – κέζσ ηεο
δηπισκαηηθήο νδνχ - ζηηο επηιερζείζεο

ρψξεο θαη η ςλοποίηζη ηηρ επιζηημονικήρ επίζκετηρ

πποϋποθέηει ηην αποδοσή ηηρ από ηην σώπα ςποδοσήρ.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
1) Σα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο δηαπηζηψλνληαη απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Γισζζηθή επάξθεηα (θαηάζεζε ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο εθφζνλ ππάξρεη).
β) Δπηζηεκνληθή, δηδαθηηθή, εξεπλεηηθή ή άιιε ζρεηηθή κε ηνλ ηνκέα ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
2) Πιεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επίζθεςεο θαη φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ.
3) Τθηζηάκελε ζπλεξγαζία.
4) Καηά ηελ επηινγή ζα πξνηηκεζνχλ νη ππνςήθηνη, πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη άιιε θνξά ζηα Γηκεξή
Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ.
Ωζηφζν κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ γηα επηινγή:
α) φζνη είραλ επηιεγεί ην 2016 θαη αθπξψζεθε ε επηζηεκνληθή επίζθεςή ηνπο απφ ηε ρψξα
ππνδνρήο ιφγσ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.
β) φζνη ήδε έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην Γηκεξέο Πξφγξακκα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί δελ έρνπλ δεισζεί απφ άιινπο ππνςεθίνπο.
Θα επηιεγνχλ μόνο για ηο 2017 ηαθηηθνί ππνςήθηνη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο
ησλ αηηήζεσλ ζε κηα ρψξα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί, ζα επηιεγνχλ θαη
αλαπιεξσκαηηθνί ππνςήθηνη.
Ζ επιλογή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη γηα μία σώπα.

Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
1) Ζ ελληνική πλεςπά θαιχπηεη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.
(Μεηάβαζε απφ Διιάδα κέρξη ην δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη επηζηξνθή ζηελ Διιάδα.
Γελ θαιχπηνληαη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ ρψξα ππνδνρήο).
Ζ δαπάλε εμφδσλ ηαμηδίνπ αξρηθά βαξχλεη ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ην πνζφ απηφ απνδίδεηαη
κέζσ ηεο Τπεξεζίαο καο απφ ην Η.Κ.Τ. κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο κε ηελ
ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ (απφδεημε πιεξσκήο λαχινπ εηζηηεξίσλ,
ειεθηξνληθφ εηζηηήξην, θάξηεο επηβίβαζεο, βεβαίσζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έθζεζε
πεπξαγκέλσλ).
εκεηψλεηαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο ζην 2018 ιφγσ
αιιαγήο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
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2) Ζ σώπα ςποδοσήρ θαιχπηεη ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο.
Παξαθαινχκε φπσο ελεκεξσζνχλ άκεζα νη ελδηαθεξφκελνη.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
Έληππα αηηήζεσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή (ζει. 6)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
Οδεγίεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ (ζει. 1)

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΗΧΑΝΝΖ Γ. ΠΑΝΣΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. ΤΠΔΞ - Δ1 Γ/λζε
2. Διιεληθέο Πξεζβείεο ζην εμσηεξηθφ
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνθήξπμε ρσξψλ
3. Ξέλεο Πξεζβείεο ζηελ Διιάδα
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνθήξπμε ρσξψλ
4. Η.Κ.Τ.
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
3. Γεληθή Γηεχζπλζε Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
4. Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Θεκάησλ -Σκήκα Β΄
5. Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο & Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο – Σκήκα Γ΄
6. Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ: www.minedu.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΗΣΖΖ
ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΧΝ ΜΟΡΦΧΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΟΤ 2017 ΓΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ
ΣΗ ΥΧΡΔ

1)

2)

3)

Eπώνςμο:
Όνομα :
Όνομα Παηπόρ:
Γιεύθςνζη:
α) Καηοικίαρ:
β) Δπγαζίαρ:
Σηλέθυνα:
α) Γπαθείος:
β) Καηοικίαρ:
γ) Κινηηό:
FAX:
E-mail:
Τπηκοόηηηα:
Ζμεπομηνία Γέννηζηρ:
ΑΓΣ/Απιθμόρ Γιαβαηηπίος:
Ίδπςμα:
σολή-Σμήμα:
Βαθμίδα/Ηδιόηηηα:
ΦΔΚ διοπιζμού:
Για ηοςρ Τποτ. Γιδάκηοπερ
έηη εκπόνηζηρ διδακηοπικήρ
διαηπιβήρ:
Βιογπαθικά ζηοισεία (βαθμίδα κλπ, ζύνηομη πεπιγπαθή ανηικειμένος επγαζίαρ και απμοδιοηήηυν ζηην
παπούζα θέζη, θέζειρ πος έσεηε καηαλάβει καηά καιπούρ και δημοζιεύζειρ):
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Ξένερ γλώζζερ (να αναθεπθεί και ηο επίπεδο):

κοπόρ επίζκετηρ (να αναθεπθούν ζςγκεκπιμένα ζηοισεία):

Ππόγπαμμα επίζκετηρ για κάθε σώπα (να αναθεπθούν ηα ιδπύμαηα και οι επιζηήμονερ με ηοςρ οποίοςρ
έσεηε έπθει ζε επαθή, ζςνςποβάλλονηαρ ανηίγπαθα ηηρ ζσεηικήρ αλληλογπαθίαρ):
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Πποηεινόμενερ ημεπομηνίερ επίζκετηρ ( ζημειώζηε αν για κάποια από ηιρ πποηεινόμενερ ημεπομηνίερ
έσεηε ζςνεννοηθεί με ηο Ίδπςμα ςποδοσήρ):
1.
2.
3.

Έσεηε ζςμμεηάζσει ξανά ζε διακπαηικό ππόγπαμμα μοπθυηικών ανηαλλαγών και ποια σώπα έσεηε
επιζκεθθεί;

ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ απαπαίηηηερ για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ςποτηθιόηηηάρ ζαρ:

Τπογπαθή

Hμεπομηνία
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APPLICATION FOR SCIENTIFIC VISIT ΗΝ 2017
UNDER BILATERAL EDUCATIONAL PROGRAMME

TO (Indicate the Host Country) :
Surname :
First name :
Home address:
Work address:
Home telephone:
Work telephone:
Mobile phone:
FAX :
E-mail address :
Citizenship :
Date of Birth :
ID/Passport No :
Present employment/
specialisation/institution/
specify the faculty-department:
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Please attach here
your recent photo

ΑΔΑ: 6ΗΤΛ4653ΠΣ-Μ6Β

Biographical notes (including rank, brief description of your field and responsibilities, positions held over
the last years, publications):

Level of foreign language:

Purpose of visit (refer to specific details):
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Programme of visit for the host country (make a list of institutions and academics you are in contact with,
enclosing copies of the relevant correspondence):

Suggested dates of visit (mention if you have contacted and agreed with the host institution on any of
them):
1.
2.
3.

Did you participate in other bilateral educational programmes and if so, which country did you visit?

Necessary additional information supporting your candidature for the visit:

Signed:

Date:
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
(άξζξν 8 Ν. 1599 / 1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε, κπνξεί λα ειεγρζεί
κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ.4 Ν. 1599 / 1986 )

ΠΡΟ (1)
Ο-Ζ Όλνκα

Δπψλπκν

Όλνκα & Δπψλπκν Παηέξα
Όλνκα & Δπψλπκν Μεηέξαο
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο(2)
Σφπνο Γέλλεζεο
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηνο

Σειέθσλν

Σφπνο Καηνηθίαο

Οδφο
Αξηζκφο

Αξ.Σειεκνηνηχπνπ (FAX)

Σ.Κ.
Γ/λζε Ζιεθ.Σαρπδξνκείνπ(Mail)

Mκε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ
Ν. 1599 /1985, δειψλσ φηη :

α) Γελ ιακβάλσ θακία άιιε ππνηξνθία ή επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα ή
εηδηθφ ινγαξηαζκφ
β) Γελ ζπκκεηέρσ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα
γ) Γελ πξφθεηηαη λα παξαηηεζψ ή λα ζπληαμηνδνηεζψ απφ ηε ζέζε κνπ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο
δ) Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ εθθξεκφηεηα ιφγσ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο

-4
Ζκεξνκελία……………………………………..
Ο - Ζ Γει……

(Τπνγξαθή)
(1)Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Αξρή ή Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε
(2)Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο
(3)"Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζ.8,ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη
κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4)ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα
ή ηελ δεινχζα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα ππνβιεζεί ρσξηζκέλνο ζε αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο, φπσο
παξαθάησ:
Τποθάκελορ Α΄: Ελληνική αίηηζη θνηλή θαη γηα ηηο ηπειρ σώπερ επιλογήρ κε φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
(βηνγξαθηθφ, ΦΔΚ δηνξηζκνχ, πξνζθιήζεηο νκνιφγσλ, πηζηνπνίεζε μέλσλ γισζζψλ, ζρεηηθή
αιιεινγξαθία κε ηα Ηδξχκαηα ππνδνρήο ζηελ αιινδαπή, βεβαίσζε ηξηκεινχο επηηξνπήο, ππεχζπλε
δήισζε).
Τποθάκελορ Β΄: Αγγλική αίηηζη γηα ηελ ππώηη σώπα επιλογήρ κε ηα εμήο ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζηελ
αγγιηθή γιψζζα (βηνγξαθηθφ, πξφζθιεζε νκνιφγνπ, ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ην Ίδξπκα ππνδνρήο ζηελ
αιινδαπή).
Τποθάκελορ Γ΄: Αγγλική αίηηζη γηα ηε δεύηεπη σώπα επιλογήρ κε ηα εμήο ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζηελ
αγγιηθή γιψζζα (βηνγξαθηθφ, πξφζθιεζε νκνιφγνπ, ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ην Ίδξπκα ππνδνρήο ζηελ
αιινδαπή).
Τποθάκελορ Γ΄: Αγγλική αίηηζη γηα ηελ ηπίηη σώπα επιλογήρ κε ηα εμήο ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζηελ
αγγιηθή γιψζζα (βηνγξαθηθφ, πξφζθιεζε νκνιφγνπ, ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ην Ίδξπκα ππνδνρήο ζηελ
αιινδαπή).
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