
        
 

 
 

 

 

Άτυπη μετάφραση 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις επιδοτήσεις που το Υπουργείο Εξωτερικών και 

Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας προσφέρει για ανταλλαγές επισκέψεων καθηγητών, εμπειρογνώμων και 

προσωπικοτήτων του πολιτισμού για το έτος 2022.  

Η επιδότηση αφορά τόσο επισκέψεις ακαδημαϊκών προσώπων και προσωπικοτήτων του 

πολιτισμού  στην Ιταλία όσο και ταξίδια αντίστοιχων προσωπικοτήτων από την Ιταλία προς το εξωτερικό, 

εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία αίτησης χορήγησης επιδότησης.  

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και στις δύο περιπτώσεις είναι η ύπαρξη 

μιας επίσημης πρόσκλησης εκ μέρους ενός Πανεπιστημιακού ή πολιτιστικού φορέα, κατά προτίμηση 

στο πλαίσιο Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων Διμερούς Πολιτιστικής Συνεργασίας σε ισχύ.  

Επισημαίνεται επίσης ότι οι αποστολές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 

2022 και όλες οι αιτήσεις για αποστολές που θα λάβουν χώρα μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας 

δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Στους καθηγητές, εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες του πολιτισμού που προσκαλούνται από 

ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς Ιταλίας για σπουδές ή έρευνες, μπορεί να χορηγηθεί μια 

κατ’αποκοπή επιδότηση που θα καλύπτει μέρος των εξόδων διαμονής.  

Η επιδότηση ανέρχεται σε ένα εφάπαξ και συνολικό ποσό, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

 για τις πρώτες 6 ημέρες, 120 ευρώ την ημέρα; 

 Για την έβδομη και όγδοη μέρα, 93 ευρώ την ημέρα. 

 

Δεν προβλέπεται επιδότηση πέραν των 8 ημερών. Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 906 ευρώ. Για 

τον υπολογισμό, μετρούν μόνο οι ημέρες στις οποίες πραγματοποιείται πολιτιστική/ερευνητική 

δραστηριότητα.   

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στο Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών 

(segreteria.iicatene@esteri.it) τουλάχιστον 40 μέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού τα 

ακόλουθα έγγραφα:  

All. 1 Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (συνημμένο) 

All. 2 Επιστολή πρόσκλησης του πανεπιστημιακού ή πολιτιστικού φορέα της Ιταλίας  

All. 3 Επιστολή αποδοχής της πρόσκλησης 

All. 4 Βιογραφικό σημείωμα 

All. 5 Αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας σε ισχύ  
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All. 6 Έντυπο πληροφόρησης για την προστασία προσωπικών δεδομένων υπογεγραμμένο για αποδοχή 

(συνημμένο) 

All. 7 Έντυπο με τα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, συμπληρωμένο και απεσταλμένο 

αποκλειστικά σε μορφή Word (συνημμένο). Δεν θα γίνουν δεκτά άλλα αρχεία, όπως π.χ. pdf.  

All. 8 Τυχόν άλλα χρήσιμα έγγραφα 

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων οφείλουν να αποστείλουν εντός τριάντα 

ημερών από την ολοκλήρωση της αποστολής: 

1. μια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

2. τις κάρτες επιβίβασης για τα ταξίδια μετάβασης και επιστροφής. 

Σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε 

περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Με εκτίμηση, 

Η Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ 

Susanna Sylvia Schlein 

 


