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Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή 
Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011» 

 
 
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλψλεη ηελ πξνθήξπμε 
εμήληα δύν (62) ζέζεσλ ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ 
 
Σα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ ζπλάπηνληαη βάζεη Γηκεξψλ 
Μνξθσηηθψλ πκθσληψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 
ζθνπφ έρνπλ λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο Αθαδεκίεο Δπηζηεκψλ θαη 
αλάκεζα ζηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θνηλψλ 
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο ζπκκεηνρήο επηζηεκφλσλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, ηεο 
αληαιιαγήο θαζεγεηψλ θαη επηζηεκφλσλ εξεπλεηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε 
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.     
 
Σα πξνγξάκκαηα κνξθσηηθψλ αληαιιαγψλ γηα ην έηνο 2011 αθνξνχλ: 
 
α) Σν κφληκν Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 
        
β) Απφ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ: 

 Σν κφληκν Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π) ησλ Παλεπηζηεκίσλ  

 To κφληκν Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Π.) ησλ ΣΔΗ 

 To κφληκν Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ 

 Σν κφληκν Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΗ.Π.) ησλ ΣΔΗ 

 Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ 

 Αλψηαηα ηειέρε Γηνίθεζεο  ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ 
          
Οη ζέζεηο θαηά πεξίπησζε ηδηφηεηαο ππνςεθίσλ θαη ε νηθνλνκηθή θάιπςε αλά ρψξα 
ππνδνρήο παξνπζηάδνληαη ζην επηζπλαπηφκελν Παξάξηεκα.  
 
 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 
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Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη: 
 
α) Να ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή ή γαιιηθή 
γιώζζα (θαηά πεξίπησζε). Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ κέρξη θαη ηξεηο ρψξεο 
ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 
παξαθάησ: http:researchers-exchange.opengov.gr 
Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη ε 17ε Ιαλνπαξίνπ 2011. 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 30ε Ιαλνπαξίνπ 2011. 
Η ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο απνηεινύλ απαξαίηεηεο 
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ.  
 
β) ηελ αίηεζε δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα πξνηείλνπλ εκεξνκελίεο επίζθεςεο από 
Ινύλην έσο θαη Γεθέκβξην 2011, ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ε ρψξα ππνδνρήο. 
ε θάζε πεξίπησζε νη ηειηθέο εκεξνκελίεο νξηζηηθνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 έσο 5 
εβδνκάδεο πξηλ από ηελ επίζθεςε. 
 
γ) Ζ επίζθεςε ζηε ρψξα ππνδνρήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ζπλεξγαζία κε ηνπο μέλνπο νκνιφγνπο ηνπο. ηελ  αίηεζε νη 
ππνςήθηνη θαινχληαη λα επηζπλάςνπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ (π.ρ. πξφζθιεζε απφ νκφινγφ 
ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο). 
 
δ) Δπίζεο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Καζεγεηή, 
απφ ηνλ νπνίν ζα δεηεζεί ζπζηαηηθή επηζηνιή. 
 
ΗΜΔΙΧΗ: Μεηά ηελ επηινγή ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα 
αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:  
 
Α) θσηναληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ ηνπο. Οη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ζα θιεζνχλ λα 
ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία 
έλαξμεο θαη πηζαλήο νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ δηαηξηβήο ηνπο. 
 
Β) Σν γλήζην απνδεηθηηθφ/αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε ρψξα ππνδνρήο: 
πξόζθιεζε απφ ηνλ νκφινγφ ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη επηβεβαίσζε ηεο γιψζζαο 
επηθνηλσλίαο, π.ρ. αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή θιπ.  
 
 
Από ηελ πξνθήξπμε εμαηξνύληαη:  
 

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

 Δπηζηήκνλεο πνπ εκπιέθνληαη  ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη 
ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ην Η.Κ.Τ. είηε κέζσ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ 
Ηδξπκάησλ ηνπο. 

 Όζνη επηζηήκνλεο επηιεγνχλ, αιιά πξφθεηηαη λα παξαηηεζνχλ ή λα 
ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
επηζηεκνληθήο επίζθεςεο, θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πινπνίεζή ηεο. 

 Όζνη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ εθθξεκφηεηα ιφγσ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο ή δελ 
έρεη νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ δηνξηζκνχ ή επαλαδηνξηζκνχ 
ηνπο. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
 

1)  Σν φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηελ ρψξα απφ ηελ επίζθεςε απηή. 
2) Ζ πιεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επίζθεςεο.  
3) Σα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο δηαπηζηψλνληαη απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

ηνπ  
4) Καηά ηελ επηινγή: 

          - ζα πξνηηκεζνχλ νη ππνςήθηνη, πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηα Γηκεξή 
Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008,2009,2010). 
Ωζηφζν κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ γηα επηινγή: 

              i) Όζνη είραλ επηιεγεί ην 2010 θαη είηε αθπξψζεθε ε επηζηεκνληθή επίζθεςή ηνπο 
απφ ηε ρψξα ππνδνρήο ιφγσ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. 

             ii) Όζνη ήδε έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε επίζθεςε ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί δελ έρνπλ δεισζεί απφ άιινπο 
ππνςεθίνπο. 

 Θα επηιεγνχλ κόλν  γηα  ην  2011  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. Δηδηθφηεξα 
γηα ηελ Ηζπαλία ζα επηιεγνχλ κφλν ηαθηηθά κέιε.   

 Ζ επηινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη γηα κία ρώξα 
θαη ζα επηβεβαησζεί ε επηινγή ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 Οη αηηήζεηο θαη ηα παξαζηαηηθά ησλ επηιεγέλησλ απνζηέιινληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία καο – κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ - ζηηο επηιερζείζεο  ρψξεο θαη ε 
πινπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο  εμαξηάηαη από ηελ απνδνρή ηεο 
ρώξαο ππνδνρήο. 

 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΑΠΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ 

 
               Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο θάιπςεο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο  πεξηιακβάλεη 
δαπάλεο κεηαθίλεζεο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 (Μεηάβαζε απφ Διιάδα κέρξη ην 
δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη   επηζηξνθή ζηελ Διιάδα. Γελ θαιχπηνληαη 
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηε 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 πψιεζεο θαη είζπξαμεο λαχινπ εηζηηεξίσλ, ειεθηξνληθφ εηζηηήξην, θάξηεο 
επηβίβαζεο θαη βεβαίσζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). 
               εκεηψλεηαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο επίζθεςεο ζην 
2012 ιφγσ αιιαγήο νηθνλνκηθνχ έηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
Θέζεηο θαηά πεξίπησζε ηδηφηεηαο ππνςεθίσλ θαη νηθνλνκηθή θάιπςε αλά ρψξα 
ππνδνρήο: 
 

1. ΑΛΒΑΝΙΑ     

 Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα 
      Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 3.000 ιεθ 
Δπίζεο ε αιβαληθή πιεπξά πξνβαίλεη ζε θξάηεζε δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν θαη 
θαιχπηεη  

      ηε ζρεηηθή δαπάλε.  
 

2.. ΒΔΛΓΙΟ     

 Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ  
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 
Πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία κφλν κε Ηδξχκαηα ηεο Φιακαλδηθήο Κνηλφηεηαο. 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 50€ 
Δπίζεο ε βειγηθή πιεπξά πξνβαίλεη ζε θξάηεζε δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν θαη 
θαιχπηεη 

      ηε ζρεηηθή δαπάλε.  
 

3.ΓΔΡΜΑΝΙΑ  

 Οθηψ (8) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-
ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα 

Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δέθα (10) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 82€ 
 

4. ΙΟΡΓΑΝΙΑ     

 Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δψδεθα (12) εκέξεο 

 Ζ  ηνξδαληθή  πιεπξά  θαζνξίδεη  θαη  αλαιακβάλεη ηηο  δαπάλεο  δηακνλήο (ζε 
μελνδνρείν 

      ηεζζάξσλ αζηέξσλ) θαη  δηαηξνθήο. 
 

5. ΙΡΛΑΝΓΙΑ     

 Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 90 επξψ θαη 65 επξψ γηα κεηαθηλήζεηο 
 

6. ΙΠΑΝΙΑ     

 Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δέθα (10) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 90€ 
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7. ΚΡΟΑΣΙΑ     

 Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 
Η κία ζέζε πξνηηκάηαη λα είλαη από ρνιή ή Σκήκα Κιαζηθήο Φηινινγίαο. 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 170 θνχλα Κξναηίαο 
Δπίζεο ε θξναηηθή πιεπξά θαιχπηεη έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 

 
8. ΛΔΣΟΝΙΑ     

 Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Γχν (2) ζέζεηο : ΔΠ-ΔΓΗΠ   
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Ζ ιεηνληθή πιεπξά θαζνξίδεη θαη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο. 

 
9. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ     

 Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη πέληε (5) εκέξεο  

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 50€  
Δπίζεο ε ινπμεκβνπξγηαλή πιεπξά αλαιακβάλεη ηηο θξαηήζεηο μελνδνρείνπ θαη 
θαιχπηεη  

      ηε ζρεηηθή δαπάλε.  
 

10. ΜΑΡΟΚΟ   

 Μία (1) ζέζε : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα  
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δέθα (10) εκέξεο  

 Ζ  καξνθηλή  πιεπξά  θαζνξίδεη θαη  αλαιακβάλεη  ηηο  δαπάλεο  δηακνλήο. 
   

11. ΟΤΓΓΑΡΙΑ    

 Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ-Τπνςήθην Γηδάθηνξα 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 3.000 ΖUF θαη επίδνκα δηακνλήο 19.000ΖUF  
 

12. ΠΟΛΧΝΙΑ     

 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 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 120 Ειφηπ θαη εκεξήζην επίδνκα δηακνλήο 170 Ειφηπ 
 

13. ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ     

 Σξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 100€ 
  

14. ΛΟΒΑΚΙΑ     

 Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
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Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δέθα (10) εκέξεο 

 Ζ  ζινβαθηθή   πιεπξά  θαζνξίδεη  θαη  αλαιακβάλεη  ηηο  δαπάλεο  δηακνλήο. 
 

15. ΤΡΙΑ     

 Tξεηο (3) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δεθαηέζζεξηο εκέξεο (14)  

 Σξεηο (3) ζέζεηο: Aλψηαηα ηειέρε Γηνίθεζεο Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο    
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη δεθαηέζζεξηο εκέξεο (14) 

 Ζ   ζπξηαθή   πιεπξά  αλαιακβάλεη   ηηο  δαπάλεο   δηακνλήο  (θξνληίδνληαο γηα 
ηελ θξάηεζε 

      μελνδνρείνπ) θαη  δηαηξνθήο.  
 
16.ΣΟΤΡΚΙΑ 

 Γχν (2) ζέζεηο : ΓΔΠ-ΔΠ-ΔΔΓΗΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Mέρξη πέληε (5) εκέξεο 

 Ζ  ηνπξθηθή  πιεπξά  θαζνξίδεη  θαη  αλαιακβάλεη ηηο  δαπάλεο  δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο. 

 
17. ΣΔΥΙΑ     

 Πέληε (5) ζέζεηο : Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ Αθαδεκίαο Αζελψλ-ΓΔΠ-ΔΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Σέζζεξηο (4) ζέζεηο : ΔΠ-ΔΓΗΠ 
Γηάξθεηα παξακνλήο: Μέρξη επηά (7) εκέξεο 

 Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 460 ηζερηθέο θνξψλεο  
Δπίζεο ηα ηζερηθά επηζηεκνληθά ηδξχκαηα κεξηκλνχλ  γηα ηε  δηακνλή  ησλ   
Διιήλσλ επηζηεκφλσλ ζε ζπλεξγαδφκελα κε απηά μελνδνρεία ή ζε 
παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
 
 

 
 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ 
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
1. www.opengov.gr 
2. ΤΠΔΞ Δ1 Γ/λζε 
3. Ξέλεο Πξεζβείεο ζηελ Διιάδα 
4. Η.Κ.Τ. 
 
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
1. Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ 
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 
3. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα Αλψηαηεο Δθπ/ζεο 
4. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Αλψη. Παλ/θήο Δθπ/ζεο 
5. Γ/λζε Αλψη. Σερλ/θήο Δθπ/ζεο 
6. Γ/λζε Γηεζλψλ θαη Δθπ/θψλ ρέζεσλ-Σκήκα Β΄ 
7. Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ: www.minedu.gov.gr 
8.Σκήκα Γηαπαλ/θψλ ρέζεσλ 
(Φ.ρ., Πξνθεξχμεσλ & Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η.) 
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