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μια ακόμα σχολική και ακαδημαϊκή χρο-

νιά οδεύει προς το τέλος   και  ο στόχος 

επετεύχθη! Το γραφείο μας είχε τη χαρά 

να χορηγήσει και φέτος υποτροφίες για 

μεταπτυχιακά, έρευνα και γλώσσα, να 

τιμήσει τους νέους αλλά και τους πρώην  

υποτρόφους και να έρθει σε επαφή με 

μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και καθηγη-

τές κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκδη-

λώσεων, ημερίδων και εκθέσεων.    

 

Ιδιαίτερη θέση στις εποικοδομητικές στιγ-

μές της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, 

έχει λάβει η  εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε στις 14.06.2018, σε συνεργασί-

α με την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας, προς τιμήν 

των παλαιών και νέων υποτρόφων της 

DAAD και του Ιδρύματος Alexander von 

Humboldt. «Brain Gain – Προοπτικές για 

πτυχιούχους και επιστήμονες στην Ελλά-

δα» ήταν το θέμα της εκδήλωσης, στα 

πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε 

μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης επί του θέματος και τιμήθηκαν 

από το Γερμανό Πρέσβη με έπαινο οι 

νέοι υπότροφοι του ιδρύματος. Κύριος 

στόχος της βραδιάς ήταν να υλοποιηθεί 

το σλογκαν της DAAD, „Change by 

Exchange“ .  

Τόσο η ανταλλαγή απόψεων και  εμπει-

ριών, όσο και η ανταλλαγή στοιχείων δια-

φορετικών κουλτουρών, αδιαμφισβήτητα 

αποτελούν κινητήριες δυνάμεις στην εξέ-

λιξη της πορείας κάθε ανθρώπου. Η εκ-

δήλωση αυτή είχε στόχο να προσθέσει 

ένα λιθαράκι στην „πυροδότηση της φλό-

γας“ αυτής. 

 

Ιδιαίτερη χαρά μας προκάλεσε το γεγο-

νός, ότι νέοι επιστήμονες αντιμετωπίζουν 

με αισιοδοξία τις κοινωνικές, οικονομικές 

και πολιτικές συνθήκες της χώρας, γεμά-

τοι όραμα και θέληση για εκπαίδευση, 

γνώση και καινοτομία. 

 

Ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία! 

 

Παρακάτω μπορείτε να αναγνώσετε  θέ-

ματα που αφορούν σε ενδιαφέρουσες 

ελληνογερμανικές δράσεις καθώς και να 

λάβετε πληροφορίες που αφορούν στις 

υποτροφίες που χορηγούνται από την 

DAAD. 

 

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι! 

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες,  
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Το ωράριο λειτουργίας για 
προσωπική και 
τηλεφωνική ενημέρωση: 

Τρι 10:00 - 13:00 

Πε 13:00 - 16:00 
 
Μόνο τηλεφωνική 
ενημέρωση:  
Πα 10:00-13:00 
 
Δεν κλείνουμε προσωπικά 
ραντεβού! 
Η ενημέρωση γίνεται και 
μέσω e-mail. 

 

Για να λαμβάνετε το 
Ενημερωτικό Δελτίο 
μπορείτε να εγγραφείτε 

Πού θα μας βρείτε 

 

Γίνετε fan του DAAD Αθη-

νών στο Facebook ενη-

μερωθείτε για τα νέα μας! 

Εκδότης: 
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδη-
μαϊκών Ανταλλαγών DAAD  
Kennedyallee 50 
D - 53175 Bonn 

Υπεύθυνη κατά του 
νόμου: 
Dr. Dorothea Rüland 

Σύνταξη & επιμέλεια: 
Αποστολία Γουδουσάκη & 
Φρύνη Μπαγλατζή 

Φωτογραφίες: DAAD IC 
Athens, Ronny Skevis,  

Επικοινωνία: 
Τηλ.: (+30) 210 36 08 171 
daad@athen.goethe.org   

www.daad.gr 

 

Πληροφορίες έκδοσης: 

 

http://www.daad.gr/
http://www.facebook.com/pages/DAAD-Information-Center-Athens/136788843016684?ref=sgmC:/Users/buki/Documents/DAAD%20IC%20Athen_files
http://www.daad.gr/
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Βραβείο του Ιδρύματος Alexander von 
Humboldt 2017 για Καινοτόμες Διαδι-
κτυακές Πρωτοβουλίες (Humboldt-
Alumni-Preis für innovative Netzwerkiniti-
ativen 2017) 

Το Ίδρυμα Alexander von Humboldt της Γερμανίας 

απονέμει βραβεία, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης 

σε απόφοιτους /ες υπότροφους του Ιδρύματος, προ-

σφέροντας την ευκαιρία δόμησης ενός Δικτύου σε 

ακαδημαϊκό και πολιτισμικό επίπεδο ανάμεσα στη 

Γερμανία και σε άλλες χώρες, με στόχο την ενίσχυση 

της συνεργασίας. Το 2017 βραβεύτηκαν πέντε ακα-

δημαϊκοί από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, του Κα-

ναδά, της Νιγηρίας, της Τουρκίας και της Λευκορωσί-

ας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 28 

Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο της ετήσιας ημερίδας του 

Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέθεσε 

δεξίωση ο Πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter 

Steinmeier, στους τιμώμενους και σε υποτρόφους 

από όλο τον κόσμο.  

Η κα Σιούπη βραβεύτηκε για τη Δράση δημιουργίας 

ενός Δικτύου Συγκριτι-

κής Γλωσσολογίας 

(„Deutsch-

Mittelmeerisches Netz-

werk Sprachwissen-

schaft“ (DeMiNeS)).  

 

Το Δίκτυο στοχεύει στη 

σύγκριση των γλωσ-

σών της Μεσογείου - 

εντός και εκτός Ευρω-

παϊκής Ένωσης - και 

της Γερμανικής, ενώ οι 

άξονες γύρω από τους οποίους κινείται, είναι η 

έρευνα και η διδασκαλία,  προσβλέποντας έτσι στην 

ενίσχυση νέων ερευνητών/τριών από το χώρο της 

Μεσογείου. Στο πλαίσιο της Δράσης διοργανώνεται η 

1
η
 Διεθνής Ημερίδα με θέμα «Σύγκριση Γλωσσών και 

Τυπολογία: η Γερμανική και οι Γλώσσες της Μεσογεί-

ου» στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου στις 

12 Οκτωβρίου 2018. Θα ακολουθήσει  Θερινό Σχολεί-

ο που θα διεξαχθεί στην Πανεπιστημιακή Κατασκή-

νωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην Καλάν-

δρα (Χαλκιδική) από τις 30 Αυγούστου έως τις 2 Σε-

πτεμβρίου 2019, με παρόμοιες θεματικές με αυτές 

της ημερίδας. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστό-

τοπο της Δράσης: http://demines.del.auth.gr/el/ 

Καθ. Δρ. Αθηνά Σιούπη  
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Goethe University is now offering scholarships for 

75 Master’s programs. Applicants must hold an ex-

cellent Bachelor's degree from a university outside 

of Germany. Awardees are provided with a monthly 

stipend of 1,000 EUR and other benefits to help 

them develop their career. Find more info here: 

www.uni-frankfurt.de/masterstip and spread the 

word!  

 

© DAAD Athens / Ronny Skevis  

  

 

 

 

The Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Ap-
plied Sciences offers a new bachelor programme 
“International Business, BSc” taught in English over 
7 semesters. 
 
For further information, please visit: http://www.h-
brs.de/en/prospective-students and/or http://www.h-
brs.de/en/wiwi/international-business 

 

http://camping.auth.gr/el
http://camping.auth.gr/el
http://camping.auth.gr/el
http://demines.del.auth.gr/el/
http://www.uni-frankfurt.de/masterstip
http://www.h-brs.de/en/prospective-students
http://www.h-brs.de/en/prospective-students
http://www.h-brs.de/en/wiwi/international-business
http://www.h-brs.de/en/wiwi/international-business
https://www.h-brs.de/en/wiwi/international-business
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„Η Ευρώπη σε διάλογο: Προκλήσεις και 

ευκαιρίες“ 

Στις 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Η Ευρώπη σε διάλογο: 

προκλήσεις και ευκαιρίες», στο Κέντρο Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη 

(K.Δ.Ε.Ο.Δ.)  στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαλέ-

ξεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για το 2018 

από το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημο-

κρατίας της Γερμανίας σε συνεργασία με το  Ινστιτού-

το Εξωτερικών Σχέσεων (IFA) και την Ένωση Ελλή-

νων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδη-

μαϊκών Ανταλλαγών (DAAD-Alumni).  

 

Τιμώμενος καλεσμένος για την προώθηση της εικό-
νας της Γερμανίας στο εξωτερικό, υπήρξε ο Dr.Nils 
Minkmar, ιστορικός και  υπεύθυνος Σύνταξης Θεμά-
των Πολιτισμού της περιοδικής έκδοσης “Der Spie-
gel”, ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα “To χρώμα του 
μηδενός: Λόγος και ιδεοληψίες στη σύγχρονη Γερμα-
νία»  

 

Συνομιλητής του από ελληνικής πλευράς υπήρξε ο 

οικοδεσπότης του Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. , βαθύς γνώστης ευρω-

παϊκών θεμάτων και υπότροφος της DAAD, oμότιμος 

Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής, τέως Πρόεδρος του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέ-

πτυξε την ιστορική και νομική πλευρά του θέματος. 

Την εκδήλωση σε πλήθος δημοσιογράφων, νομικών 

και φοιτητών/τριών συντόνισε ο Ομότιμος Καθηγητής 

Α.Π.Θ.  Αθανάσιος Καϊσης, Μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας 

και υπότροφος της DAAD.  

 

Ιδιαίτερο στιγμιότυπο της διήμερης επίσκεψής του 

στη Θεσσαλονίκη υπήρξε η διάλεξη του Dr.Nils Mink-

mar με θέμα “Quality Journalism” σε διδάσκοντες/

ουσες και φοιτητές/τριες του Τμήματος Δημοσιογρα-

φίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  

 

Ο Dr.Nils Minkmar είχε επιπλέον την ευκαιρία να ενη-

μερωθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του  στην 

Ένωση Συντακτών Βορείου Ελλάδας από τον Πρόε-

δρό της, κύριο Nικόλαο Καρρά, για την κατάσταση 

της ελληνικής δημοσιογραφίας σήμερα.  

Στέλλα Λάββα,  Γ.Γραμματεύς DAAD-Alumni  
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Εκδήλωση προς τιμήν των υποτρόφων της DAAD και 

του Ιδρύματος Alexander von Humboldt.  

«Brain Gain - Προοπτικές για 
νέους επιστήμονες στην Ελλά-
δα» 
Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της χρονιάς αποτε-

λεί η συνάντηση των πρώην και νέων Ελλήνων υπο-

τρόφων της DAAD. Από την ίδρυση του Ενημερωτι-

κού Κέντρου Αθηνών, θεωρείται παράδοση πλέον, να 

τιμώνται οι νέοι υπότροφοι του ιδρύματος στα πλαί-

σια παρόμοιων εκδηλώσεων. Το ίδρυμα της DAAD 

χορήγησε τη φετινή χρονιά για Έλληνες, 21 υποτρο-

φίες για μεταπτυχιακά και έρευνα στη Γερμανία, κα-

θώς και 23 για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσ-

σας. Επιπλέον, τρεις μαθητές της Γερμανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης και Αθηνών έλαβαν, παρά τον ευμεγέ-

θη παγκόσμιο ανταγωνισμό μια υποτροφία, η οποία 

θα καλύψει τα συνολικά έτη σπουδών των μελλοντι-

κών φοιτητών στο γερμανικό πανεπιστήμιο της επιλο-

γής τους. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε λοιπόν να συγ-

χαρούμε όλους τους νέους Έλληνες υποτρόφους της 

DAAD.  

© Ronny Skevis  

Η φετινή εκδήλωση προς τιμήν των υποτρόφων της 

DAAD και του ιδρύματος της Alexander von Hum-

boldt πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρε-

σβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανί-

ας, στις 14 Ιουνίου 2018, στην Οικία του Γερμανού 

Πρέσβη, Jens Plötner, με θέμα „Brain Gain – Προο-

πτικές για νέους επιστήμονες στην Ελλάδα“. Σημαντι-

κός αριθμός Υποτρόφων της DAAD και του Ιδρύμα-

τος AvH, καθώς και συνεργάτες και πρεσβευτές του 

εκπαιδευτικού φορέα, δέχτηκαν την πρόσκλησή μας 

και έλαβαν μέρος στην εκδήλωση. Μεγάλη χαρά μας 

προκάλεσε το γεγονός, ότι καταστήσαμε δυνατή την 

συμμετοχή 30 υποτρόφων από την επαρχία της Ελ-

λάδας.   

Την εορταστική έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε 

ο Γερμανός Πρέσβης και εν συνεχεία απέστειλε χαιρετι-

σμό ο Δρ. Χουρδάκης, Διευθυντής του Γραφείου του 

αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων. Η παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρίου Φωτάκη, 

ο οποίος προσεκλήθη αρχικά, δεν κατέστη δυνατή λόγω 

εκτάκτων, ανειλημμένων υποχρεώσεων στη Βουλή. Χαι-

ρετισμό απέστειλαν επίσης ο Καθ. Δρ. Λαδάς, όπως και 

ο Καθ. Δρ. Κλαμαρής.  

© Ronny Skevis  

„Brain Gain“ ή καλύτερα  „Brain circulation“, ένα θέμα 

πιο επίκαιρο από ποτέ για την Ελλάδα και πολυσυζητη-

μένο από τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης. Το 

Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD Αθηνών, είχε πραγματο-

ποιήσει στο παρελθόν, και συγκεκριμένα το 2006, πριν 

το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, μια παρόμοια εκ-

δήλωση με θέμα „Brain Drain στην Ελλάδα και στη Γερ-

μανία“.  

© Ronny Skevis  
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Το ζήτημα αυτό δεν αποτελούσε ιδιαίτερα θέμα συζή-

τησης από τα μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός, 

ότι από τότε η Ελλάδα αποτελούσε βάσει πληθυσμού 

την πρώτη παγκοσμίως σε μετανάστευση επιστημό-

νων χώρα. Ένα ενδιαφέρον με σχετικό θέμα άρθρο 

είχε συναχθεί με τίτλο „Η μετανάστευση Ελλήνων 

επιστημώνων στη Γερμανια“. Μπορείτε να το διαβά-

σετε εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         © Ronny Skevis  

Από τότε μεσολάβησαν 12 χρόνια και με το ξέσπα-

σμα της κρίσης, όλο και περισσότεροι Έλληνες ανα-

ζητούν νέους τρόπους απασχόλησης στο εξωτερικό. 

Εντούτοις, παρά τις δύσκολες συνθήκες, αρκετοί επι-

στήμονες „τάχθηκαν“ υπέρ της επιστροφής στη χώρα 

καταγωγής τους και αρκετοί νέοι υπότροφοι των Ι-

δρυμάτων της DAAD και της AvH αποτελούν λαμπρά 

παραδείγματα απόδειξης του Brain Gain. Επιπλέον, 

από πολιτικής σκοπιάς, πραγματοποιούνται πρωτο-

βουλίες για την καταπολέμηση του Brain Drain. Τις 

πτυχές αυτές, λάβαμε ως έναυσμα για μια εκ νέου 

ενδιαφέρουσα συζήτηση επί του θέματος. 

Τι δυνατότητες έχουν στην πραγματικότητα οι νέοι 

Έλληνες επιστήμονες, να σταθούν στην ίδια τους τη 

χώρα επαγγελματικά στα πόδια τους, να πραγματο-

ποιήσουν έρευνα ή να ιδρύσουν μια δική τους εταιρεί-

α; Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς, που δέχτηκαν την πρό-

σκλησή μας και παρευρέθηκαν στη συζήτηση στρογ-

γυλής τραπέζης, επί του ως άνω αναφερόμενου θέμα-

τος, ο Καθ. Δρ. Λόης Λαμπριανίδης, ο Καθ. Δρ. Κώστας 

Φωτάκης, ο Καθ. Δρ. Παναγιώτης Λαδάς και ο κ. Γιώρ-

γος Σωτηρόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιο-

γράφος της εφημερίδας „το ΒΗΜΑ“ και πρώην υπότρο-

φος της DAAD, κ. Άγγελος Κωβαίος. 

Το θέμα συζήτησης είχε ιδιαίτερα θετική απήχηση και οι 

συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συμμε-

τεχόντων, μετά το πέρας του table ronde, έδειξαν, ότι 

πολλοί από τους προσκεκλημένους θα επιθυμούσαν μια 

εκτενέστερη ανάλυση του θέματος.   

Την επιθυμία αυτή θα θέλαμε ως γραφείο να εκπληρώ-

σουμε και θα χαρούμε να λάβουμε προτάσεις και κριτική 

από την πλευρά σας.  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο κύριος Πρέσβης παρέ-

δωσε στους νέους υποτρόφους του Ιδρύματος της 

DAAD επαίνους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.  

© Ronny Skevis  

Τη μουσική υπόκρουση ανέλαβε το συγκρότημα 

„Beejezus“, το οποίο συνέβαλε στην εορταστική ατμό-

σφαιρα της βραδιάς, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι 

είχαν τη δυνατότητα ανταλλαγής και δικτύωσης.  

Τέλος, θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε 
όλους τους παρευρισκόμενους για τη παρουσία τους, 
καθώς και για τη θετική τους εποικοδομητική κριτική. 
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύ-
ριο Πρέσβη για τη φιλοξενία και τη Σύμβουλο Τύπου και 
πολιτιστικών θεμάτων κα Monika Frank, καθώς και την 
ομάδας της για την άψογη συνεργασία. Επιπλέον, οφεί-
λουμε ένα „μεγάλο ευχαριστώ“ στην κυρία Hollmann 
από τα κεντρικά γραφεία της DAAD στη Βόννη, καθώς 
και στους συνεργάτες του Ιδρύματος AvH. Η στήριξη 
των διευθυντών των ενώσεων των πρώην υποτρόφων 
στην Ελλάδα, συνέβαλε επίσης σε μεγάλο βαθμό στην 
επιτυχία της εκδήλωσης.   
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Πληροφορίες για υποτρόφους  

Υποτροφία επαναπρόσκλησης 

Εφόσον είχατε λάβει υποτροφία της DAAD άνω των 

6 μηνών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 

«επαναπρόσκλησης» σε αναγνωρισμένο γερμανικό 

ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξωπανε-

πιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας.  

Ποσό: 2000 έως 2150 € μηνιαίως 

Προθεσμίες: Για τη χορήγηση υποτροφιών οι αποφά-

σεις λαμβάνονται δυο φορές ανά έτος. Έξι μήνες 

πριν, καλείσθε να υποβάλετε αίτηση. Οι επόμενες 

προθεσμίες είναι οι ακόλουθες:  

 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της 
υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους 
έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους) 

 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης 
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 
Ιουλίου του επόμενου έτους)  

Περαιτέρω πληροφορίες εδώ  

Αίτηση για χρηματοδότηση εκδήλωσης  

Εκδηλώσεις με θέματα εξειδικευμένου επιστημονικού 

περιεχομένου, οι οποίες διοργανώνονται από πρώην 

Υποτρόφους της DAAD ή στις οποίες συμμετέχουν 

πρώην Υπότροφοι του Ιδρύματος, υποστηρίζονται 

από την DAAD κατόπιν αιτήματος. Οι εκδηλώσεις 

αυτές, σκοπεύουν στην προώθηση της επιστημονι-

κής ανταλλαγής μεταξύ των πρώην υποτρόφων και 

προσφέρουν την ευκαιρία να παραμείνουν οι Υπό-

τροφοι σε επικοινωνία με την DAAD αλλά και με τη 

Γερμανία εν γένει. Συχνά, οι εκδηλώσεις των Υποτρό-

φων, αποτελούν τη βάση για μακροχρόνια δικτύωση 

και μελλοντικές συνεργασίες.  

 

Προϋποθέσεις:  

 Θα πρέπει να πρόκειται για επιστημονικά προσα-

νατολισμένη εκδήλωση. Για αποκλειστικά κοινωνι-

κές συναντήσεις δεν προσφέρονται επιχορηγήσεις. 

 Θα πρέπει να λαμβάνει μέρος ένας σχετικά μεγά-

λος αριθμός πρώην υποτρόφων της DAAD. 

 Τα επιστημονικά σενάρια θα πρέπει να είναι τεκμη-

ριωμένα. 

Υποστηρίζονται:  

 εκδηλώσεις προς ενημέρωση θεμάτων             

σχετικών με σπουδές και προετοιμασία των μελλο-

ντικών υποτρόφων  

 Εκδηλώσεις για την υποστήριξη Γερμανών Υπο-

τρόφων στη χώρα μας  

 Σεμινάρια για αποφοίτους γερμανικών πανεπιστη-

μίων που επιστρέφουν στην πατρίδα τους 

 Μπορούν επίσης να υποστηριχθούν τοπικές εκδη-

λώσεις, που προωθούν την ανταλλαγή Υποτρό-

φων από διαφορετικές χώρες 

 

Είδος και εύρος της υποστήριξης:  

 Επιδότηση των ταξιδιωτικών εξόδων, καθώς και 

των εξόδων διαμονής των ομιλητών 

 Επιδότηση των ταξιδιωτικών εξόδων, καθώς και 

των εξόδων διαμονής των πρώην Υποτρόφων της 

DAAD 

 Επιδότηση των εξόδων της εκδήλωσης 

 Στήριξη στην εύρεση των κατάλληλων Γερμανών 

ομιλητών 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες για υπότροφους 

της DAAD 

Η DAAD διαθέτει για τους υπoτρόφους της τις εξής 
online υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες κατό-
πιν εγγραφής εδώ Με το username και password θα 
έχετε πρόσβαση στο online σύστημα και θα μπορείτε 
να  

 ανανεώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

 αποκτήσετε μια E-Mail-διεύθυνση ως DAAD Alum-

na-, - us 

 γίνετε συνδρομητής της online-έκδοσης του Alum-

ni-Magazin «LETTER» 

Πύλη δικτύωσης – Alumniportal Deutschland  

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
(DAAD) δημιούργησε ένα πρόγραμμα για τη φροντί-
δα και διασύνδεση των λεγόμενων Deutschland-
Alumni. 

Εάν έχετε σπουδάσει, διεξάγει έρευνα ή εργαστεί στη 

Γερμανία μπορείτε να αποτελέσετε μέρος ενός επω-

φελούς δικτύου διαπροσωπικών επαφών με την εγ-

γραφή σας στο www.alumniportal-deutschland.org Η 

συμμετοχή είναι δωρεάν. Στόχος της πύλης είναι να 

οικοδομήσει και υποστηρίξει επαφές και να σας προ-

σφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το διαπρο-

σωπικό αυτό δίκτυο. Οι απόφοιτοι επωφελούνται 

από τις επαφές μεταξύ τους σε παγκόσμια κλίμακα, 

δημιουργούν επαφές με τα γερμανικά πανεπιστήμια, 

ιδρύματα και επιχειρήσεις, καθώς επίσης βοηθούνται 

στην αναζήτηση δυνατοτήτων σταδιοδρομίας.   
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Προγράμματα Υποτροφιών 
της DAAD για το Ακαδημαϊ-
κό Έτος 2018/2019 

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτή-

σεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD 

www.funding-guide.de μέσω της οποίας γίνονται και 

οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις περισσότερες υποτρο-

φίες.  

 

Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας   

 Summer Courses για προπτυχιακούς και με-

ταπτυχιακούς φοιτητές/ University Summer 

Courses offered in Germany for Foreign Stu-

dents and Graduates: 1 Δεκεμβρίου 2018 

  

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές  

 Μεταπτυχιακές σπουδές  Μουσικής/ Study 

Scholarships for Foreign Graduates in the 

Field of Music: 31 Οκτωβρίου 2018 

 Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής/ 

Study Scholarships for Foreign Graduates in 

the Field of Architecture: 30 Σεπτεμβρίου 

2018 

 Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών 

Τεχνών/  Study Scholarships for Foreign 

Graduates in the Field of the Performing Arts:           

31 Οκτωβρίου 2018 

 Μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, 

Design,Οπτικής Επικοινωνίας και Κινημα-

τογράφου/ Study Scholarships for Foreign 

Graduates in the Fields of Fine Art, Design, 

Visual Communication and Film: 30 Νοεμβρί-

ου 2018 

 Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλά-

δων/ Study Scholarships for Graduates of All 

Scientific Disciplines: 20 Νοεμβρίου 2018 

 

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές/ 

έρευνα  

 
 Υποτροφία έρευνας ενός ακαδημαϊκού 

έτους για ενδιαφερόμενους όλων των κλά-

δων / Research Grants – One-Year Grants: 20 

Νοεμβρίου 2018  

 Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας έως 6 

μήνες/ Research Grants – Short-Term Grants  

 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλε-

σης της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου 

του ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους) 

 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέ-

λεσης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρί-

ου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)  

 Υποτροφία έρευνας Cotutelle/ Research 

Grants – Cotutelle Doctoral Programmes 

 Υποτροφία έρευνας Maria-Trumpf-

Lyrintzaki (Ειδικό πρόγραμμα για Αρχαιολό-

γους) έως 10 μήνες : 20 Νοεμβρίου 2018 

 

Υποτροφία Έρευνας για Καθηγητές και Ερευ-

νητές όλων των επιστημονικών κλάδων/ Re-

search Stays for University Academics and Sci-

entists   

 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης 

της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του 

ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμε-

νου έτους) 

 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλε-

σης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου 

έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)  
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Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της 

DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή Εξωπανεπιστημιακό 

Ερευνητικό Ίδρυμα της Γερμανίας/ Re-invitation 

Programme for Former Scholarship Holders 

 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης 

της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του 

ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμε-

νου έτους) 

 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλε-

σης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου 

έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)  

 

Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα 

φοιτητών/ Study Visits by Groups of Foreign 

Students 

   01 Φεβρουαρίου 

   01 Μαΐου 

   01 Νοεμβρίου 

Ειδικά προγράμματα  

 ΙΚΥDA - Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα 

υποτροφιών IKY - DAAD χρηματοδοτεί ελληνο-

γερμανικά ερευνητικά έργα. Έλληνες επιστήμο-

νες/επικεφαλείς ερευνητικών έργων υποβάλ-

λουν αίτηση προς το ΙΚΥ και οι Γερμανοί προς 

την DAAD στη Βόννη.  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 

 DLR-DAAD;  Υποτροφία Έρευνας στον τομέα 

του Διαστήματος,, της  Αεροναυπηγικής, της 

Ενέργειας και των Μεταφορών  .  

Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές των φυσι-

κών επιστημών και των κλάδων μηχανικών και μηχα-

νολογίας, καθώς και γεωπονίας και δασοπονίας 

(ΙΑΕSΤΕ Eλλάς)/ Practical Traineeships for Foreign 

Students of Natural and Technical Sciences, Agricul-

ture and Forestry (IAESTE) 

 

Οι αναφερόμενες ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν 

και θα ανακοινωθούν επίσημα στο https://

www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/

de/21148-stipendiendatenbank/  

DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών, Νο 01 | Ιούνιος 2018 

  

Located at the heart of Germany’s leading universi-
ty of technology, the RWTH Business School offers 
programs at the intersection of technology and 
management. Built on the academic excellence of 
RWTH Aachen and its School of Business and Eco-
nomics, we provide management education for ex-
ecutives and young professionals. 

1) M.Sc. Management and Engineering in Technol-
ogy, Innovation, Marketing and Entrepreneurship 

2) M.Sc. Data Analytics and Decision Science 

 

 https://www.business-school.rwth-aachen.de/en/ 

 

http://ic.daad.de/athen/download/stip%20epanaproskliseis%20stipendiaten.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20epanaproskliseis%20stipendiaten.pdf
http://ic.daad.de/athen/download/stip%20gruppenreisen.pdf
http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ikyda
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.business-school.rwth-aachen.de/en/
https://www.business-school.rwth-aachen.de/en/
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