
    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
ΘΕΜΑ:  Υποτροφίες της  Αιγύπτου στον τομέα της γεωργίας 
ΣΧΕΤ.: Το Α.Π.Φ. 3436/53.2/ΑΣ830/67525/27-11-2018 έγγραφο της Ε1 Δ/νσης ΥΠ.ΕΞ. 
  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωστοποιούμε ότι το Διεθνές Κέντρο Γεωργίας της 
Αιγύπτου (Egyptian International Center for Atriculture) προκηρύσσει 1 (μία) υποτροφία για 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training course) στον τομέα της γεωργίας για το έτος 2019, με στόχο την 
αναβάθμιση των προσόντων και την ενίσχυση της εμπειρίας όσων ασχολούνται στο πεδίο της 
γεωργίας μέσω της αιγυπτιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 Γνώση μιας από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. 
 Πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος ή τεχνολογικού ιδρύματος, σχετικού με τη γεωργία ή τη 

γεωπονία.  
 Κατά προτίμηση να μην έχει συμπληρωθεί το 40ο έτος της ηλικίας του ενδιαφερομένου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 Γραπτή  αναφορά  σχετικά με το είδος της εργασίας και τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

του εκπαιδευτικού προγράμματος που τον ενδιαφέρει.  
 Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο. 

Η υποτροφία περιλαμβάνει: 
 Κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων 
 Δωρεάν διαμονή 
 Ιατρική ασφάλιση σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού 
 Το ποσόν των 50 (πενήντα) αιγυπτιακών λιρών ημερησίως  για έξοδα διαβίωσης. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, στη διεύθυνση: Πανεπιστημίου 6, Αθήνα 106 71, 3

ος
 όροφος. Τηλ.: 

210-3632824, e-mail: culceneg@otenet.gr . 
Προθεσμία για τη γνωστοποίηση των αιτήσεων είναι 4 μήνες πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 
Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής καθώς και τη λίστα  των ετήσιων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 

ΣΥΝ.: 2 σελίδες 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:  http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Χρ. Σακελλίου 
Τηλέφωνο:   210 344 2404 
FAX: 210 344 2365 
 
 
 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 
 
Μαρούσι, 10-12-2018 
Αρ. Πρωτ:  213051/Z1 

 
 
 
ΠΡΟΣ: όλα τα Α.Ε.Ι. (μέσω e-mail) 
 
ΚΟΙΝ:  Δ/ΝΣΗ Ε1- Μορφωτικών και      
            Πολιτιστικών Υποθέσεων ΥΠ.ΕΞ. 
 
 
 
  
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  
2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη  
3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 
 

mailto:culceneg@otenet.gr
http://www.minedu.gov.gr/
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Admission Form
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t, the undersigned :

F | rs t l | ameFami |yHameSecond | t |an reCount ry

Admtt that I have rec€ived a copy of the brochure of the Egyptian

International Cerrtre for Agricultttre in:
EHG|JSII
FRENCH
SPANISH

I hcrcby declare that I accept the terrn of participation at thG counte and is

willing to oblde to all tirms, regulations and conditionr related to i ,'
pa*tdipating in ttrs courucs of the Center . !-''

In th€ meantirne, I have reviewed obligatiods of both my Govemm€nt and
ttre Center regaidlng mV participation and I have no obJeition on all the

tJ terms.

E-mail: eica-eg@Yahoo. com

Signature :

Datc i



EIGA
Arab Republic of Egypt
Ministry of Agricultura
THE EGVPTIAN INTERHATIOI.IAL
CEI{?RE fOR AGRICULTURE
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FOOT} PROCESSING
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EMPOWERING RURAL WOMEN
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INTEGRATED PEST CONTROI. &
GOITON PRODUCTION
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