
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ  Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 
 

 

         Μαρούσι, 03-03-2016 
         Αρ. Πρωτ.: 37214/Ζ1 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
e-mail                     :foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Πληρ.                      :Δήμητρα Τράγου 
Τηλέφωνο              :210-344 34 69 
FAX                          :210-344 23 65 

 

           

 ΠΡΟΣ :                
Προς όλα τα Α.Ε.Ι.  (με FAX) 

     ΚΟΙΝ.:    
1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (με FAX) 

FAX: 210-210-33.12.759 
         2.   Διεύθυνση Νέας Γενιάς - Τμήμα Β΄   

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε δύο (2)  Έλληνες φοιτητές για πτυχιακές σπουδές στην 

Κορέα για τα έτη 2016-2019». 

                 Δια του  παρόντος σας ενημερώνουμε   σχετικά   με   το   πρόγραμμα   με  τίτλο «2016 Graduate 
GKS»,   με   το   οποίο   χορηγούνται  δύο (2) υποτροφίες  για πτυχιακές σπουδές, εκ μέρους της 
Δημοκρατίας της Κορέας,   σε   Έλληνες   φοιτητές,   για   τα   έτη   2016-2019. 
Πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.studyinkorea.go.kr 
 Οι αιτούντες  θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και φόρμες στην 
Πρεσβεία της Κορέας στην Αθήνα μέχρι την 30η Μαρτίου 2016 και επίσης, θα δοθούν συνεντεύξεις στην 
Πρεσβεία, εν ευθέτω χρόνω, με έναν ορισμένο αριθμό αιτούντων, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει 
εμπρόθεσμα την αίτησή τους και θα έχουν εγκριθεί, μετά από  αξιολόγηση, τα δικαιολογητικά τους.  
Σημειώνεται, ότι εκείνοι οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν κάποιο από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, θα αποκλείονται αυτομάτως. 
 
Οποιαδήποτε ενημέρωση σχετική με το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να δοθεί από την Πρεσβεία της Κορέας 
στην Αθήνα ως ακολούθως:  
 
Ms Aggeliki KO (e-mail) gremb@mofa.go.kr 
Τηλ.: 210-698.4080 - 2  
                                                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση  Ευρωπαϊκών και  Διεθνών  Θεμάτων  

2. Τμήμα  Ενημέρωσης  του  Πολίτη  

3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 
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