
Άτυπη μετάφραση 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

 

το παρόν έχει χαρακτήρα πληροφόρησης σχετικά με τα κονδύλια που το Υπουργείο 

Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας προσφέρει σε Πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής για την ανάδειξη της Ιταλικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, για το ακαδημαϊκο 

έτος 2021-2022. 

 

Τονίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 22 Μαρτίου 

2021, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην Πρεσβεία της Ιταλίας 

(ambasciata.atene@esteri.it) αυστηρά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Επισυνάπτονται τα 

έντυπα που θα πρέπει να συμπληρωθούν, ενώ παραμένουμε στη διάθεση των 

ενδιαφερομένων για διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσής τους (παρακαλείστε 

να αποτείνεστε στην διεύθυνση ambasciata.atene@esteri.it ή segreteria.iicatene@esteri.it). 

 

1) ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΦ. 

2619/2 )  

 

Τα κονδύλια για τη δημιουργία και την διατήρηση έδρας για τη διδασκαλία της ιταλικής 

γλώσσας θα καλύψουν μερικώς την αμοιβή του διδακτικού προσωπικού που τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν διορίσει με τοπική σύμβαση, και αφορούν τόσο δημόσια όσο 

και ιδιωτικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα.  

Οι αιτήσεις για τα κονδύλια (κεφάλαιο 2619/2) πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα 

κάτωθι έντυπα:  

 Εντύπου τύπου Α (επισυνάπτεται)- αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης για έδρες 

διδασκαλίας και/ή μαθήματα ιταλικής γλώσσας·  

 Έντυπο Β (επισυνάπτεται)- τελική έκθεση για την χρήση του τελευταίου 

επιχορηγούμενου κονδυλίου, για τα Πανεπιστημια που έλαβαν χορήγηση για το 2020 

ή κατά την προηγούμενη πενταετία (2015-2019)·  

 Επιστολή αίτησης του αιτούντος την χορήγηση φορέα, φέρουσα αιτιολόγηση της 

αίτησης για χορήγηση κονδυλίου. Η επιστολή αυτή (έως μια σελίδα) θα πρέπει να 

αναφέρει περιληπτικά αλλά και εμπεριστατωμένα την αιτιολόγηση της αίτησης. Θα 

πρέπει να είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του Πανεπιστημίου και να φέρει την 

υπογραφή του υπευθύνου, καθώς και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.  

 

 

Παρακαλούνται τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα να συμπληρώνουν ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΛΑ 

ΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΝ το υπάρχον κείμενο, και να υποβάλουν όλα τα 

έντυπα υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο (Πρύτανη, Πρόεδρο Τμήματος, ή αλλον υπεύθυνο) 

του Ιδρύματος, και σφραγισμένα (σφραγίδα του Ιδρύματος).   

 

Υπενθυμίζεται πως τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έλαβαν κονδύλια το 2020, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να στείλουν τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την έκβαση των επιδοτούμενων 

από κονδύλια δραστηριοτήτων του τελευταίου έτους, κάνοντας χρήση του επισυναπτόμενου 

εντύπου Β συμπληρωμένες υπ’ευθύνη του υπεύθυνου του αιτούντος φορέα. Η υποβολή των 
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παραπάνω εγγράφων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της 

επιχορήγησης.  

 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι αιτήσεις, θα πρέπει να αποσταλούν και οι απαραίτητες 

πληροφορίες που αφορούν στη φύση των μαθημάτων ιταλικής γλώσσας που 

πραγματοποιήθηκαν χάρση στα κονδύλια του Υπουργείου (για παράδειγμα, εάν πρόκειται 

για έδρα που λειτουργεί στο πλαίσιο τμημάτων ιταλικής γλώσσας ή τμημάτων 

ανθρωπιστικών σπουδών ή εάν λαμβάνουν χώρα σε κέντρο ξένων γλωσσών του 

Πανεπιστημίου). Επίσης είναι σημαντικό να περιγραφεί με τρόπο ευκρινή και περιληπτικό το 

πρόγραμμα ή/και ο ειδικός στόχος για τον οποίο γίνεται η αίτηση χορήγησης του 

συγκεκριμένου κονδυλίου. 

 

Τονίζεται πως δεν θα ληφθούν υπ’όψιν αιτήσεις Πανεπιστημίων που σκοπεύουν να 

χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για λόγους που δεν αφορούν αποκλειστικά στην αμοιβή των 

καθηγητών διδασκόντων την ιταλική γλώσσα που προσλήφθηκαν με τοπική σύμβαση, όπως 

φερ’είπειν εάν χρησιμοποιηθούν για την αγορά βιβλίων, ή διδακτικού ή προωθητικού 

υλικού, την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων, την αμοιβή συνέδρων 

και φιλοξενούμενων σε συνέδρια, τα έξοδα ταξιδίου καθηγητών για τη συμμετοχή τους σε 

συνέδρια ή άλλες συναντήσεις. 

 

Τα κονδύλια για την δημιουργία ή διατήρηση έδρας ιταλικής γλώσσας θα πρέπει να 

απορροφηθούν υποχρεωτικά εντός της λήξης του Ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. Για 

παράδειγμα τα χρήματα για το οικονομικό έτος 2021 θα πρέπει να απορροφηθούν εντός τους 

τέλους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. 

 

 

2) ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΦ. 2619/3) 

  

Τα κονδύλια για κύκλους σπουδών κατάρτισης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 

ιταλικής γλώσσας παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, που λειτουργούν 

επί Ελληνικού εδάφους, και τα οποία θα υποβάλουν αίτηση μέσω της Πρεσβείας της Ιταλίας 

στην Αθήνα.  

 

Τα κονδύλια θα καλύψουν ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ των εξόδων που σχετίζονται με τα μαθήματα. 

Στο σχετικό έντυπο το αιτόν Ίδρυμα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα έξοδα που δύναται να 

καλύψει. Τα αιτόντα ιδρύματα θα πρέπει να παρουσιάσουν μια λεπτομερή περιγραφή του 

κύκλου σπουδών και των αναγκών του προγράμματος κατάρτισης.  

 

Οι αιτήσεις (κεφάλαιο 2619/3) θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Εντύπου τύπου Α (επισυνάπτεται)- αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης για έδρες 

διδασκαλίας και/ή μαθήματα ιταλικής γλώσσας·  

 Έντυπο Β (επισυνάπτεται)- τελική έκθεση για την χρήση του τελευταίου 

επιχορηγούμενου κονδυλίου, για τα Πανεπιστήμια που έλαβαν χορήγηση για το 2020 

ή κατά την προηγούμενη πενταετία (2015-2019)·  

 Επιστολή αίτησης του αιτούντος την χορήγηση φορέα, φέρουσα αιτιολόγηση της 

αίτησης για χορήγηση κονδυλίου. Η επιστολή αυτή (έως μια σελίδα) θα πρέπει να 

αναφέρει περιληπτικά αλλά και εμπεριστατωμένα την αιτιολόγηση της αίτησης. Θα 



πρέπει να είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του Πανεπιστημίου και να φέρει την 

υπογραφή του υπευθύνου καθώς και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.  

 

Παρακαλούνται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμπληρώνουν ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΛΑ 

ΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΝ το υπάρχον κείμενο, και να τα υποβάλουν 

υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο (Πρύτανη, Πρόεδρο Τμήματος, ή άλλον υπεύθυνο) του 

φορέα και με σφραγίδα του Ιδρύματος.   

 

Υπενθυμίζεται πως τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έλαβαν κονδύλια το 2020, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να στείλουν τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την έκβαση των επιδοτούμενων 

από κονδύλια δραστηριοτήτων του τελευταίου έτους, κάνοντας χρήση του επισυναπτόμενου 

εντύπου Β συμπληρωμένο με ευθύνη του υπεύθυνου το αιτούντος φορέα. Η υποβολή των 

παραπάνω εγγράφων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της 

επιχορήγησης.  

 

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κύκλους σπουδών κατάρτισης στην Ιταλία, ή σε άλλες 

χώρες πέραν της χώρας εργασίας του ενδιαφερόμενου ή για την συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε συνέδρια.  

 

Τονίζουμε πως οι κύκλοι σπουδών εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού 

προσφέρουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, με σημαντικά 

οφέλη και σε επίπεδα κόστους. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα κόστη, κάθε κύκλος 

σπουδών κατάρτισης πρέπει να παρακολουθείται από έναν αριθμό εκπαιδευτικών που 

κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 συμμετεχόντων ανά τμήμα. Θα προτιμάται ομαδοποίηση των 

εκπαιδευτικών ακόμη και από διαφορετικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται τουλάχιστον το κατώτερο όριο συμμετεχόντων. 

 

Τα κονδύλια για την κατάρτιση ή την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ιταλικής γλώσσας θα 

πρέπει να απορροφηθούν εντός της λήξης του Ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. Για 

παράδειγμα τα χρήματα για το οικονομικό έτος 2021 θα πρέπει να απορροφηθούν εντός τους 

τέλους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. 

 

Ευχαριστώντας σας για το ενδιαφέρον, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

περαιτέρω διευκρίνιση ή υπόδειξη. 

 

Με εκτίμηση 

       Ghiti Purlak 

       Γραμματέας Α’ 
 


