Υποηποθίερ DAAD 2013
Ενηαηικά Τμήμαηα Γεπμανικήρ Γλώζζαρ
για πποπηςσιακούρ και μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ, ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ
καθώρ και για επιζηήμονερ πος απαζσολούνηαι ζε Ανώηαηερ Σσολέρ ή ζε
Επεςνηηικά Ιδπύμαηα ζηην Ελλάδα (Ιούνιορ - Δεκέμβπιορ 2013).
Σκοπόρ
Σπκκεηνρή ζε εληαηηθά καζήκαηα γιψζζαο ζε θέληξα/ ηλζηηηνχηα γισζζνκάζεηαο
ζηε Γεξκαλία. Γελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο/επηζηήκνλεο ηεο Γεξκαληθήο
Φηινινγίαο ή Μεηάθξαζεο.

Φπονική διάπκεια ςποηποθίαρ
8 εβδνκάδεο, κεηαμχ Ινπλίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2013. Διεχζεξε επηινγή ηνπ ηκήκαηνο.

Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν: 3 Γεκεμβπίος 2012
Η πξνεηνηκαζία ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη πεξίπνπ έλα αθαδεκατθφ έηνο πξηλ ηελ
ζρεδηαδφκελε αλαρψξεζε ηνπ ππνςεθίνπ.

Φπημαηικό ποζό ςποηποθίαρ
2300 € (εθάπαμ ρξεκαηηθή θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ θαη ησλ εμφδσλ δηακνλήο)

Διαδικαζία επεξεπγαζίαρ ηυν αιηήζευν
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κηα θνξά αλά έηνο.
Έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ θαη πξνεπηινγή ησλ ππνςήθησλ ζηελ Διιάδα, νξηζηηθή
επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζηε Γεξκαλία.

Απαιηούμενερ πποϋποθέζειρ


Η ππνηξνθία πξννξίδεηαη γηα πποπηςσιακούρ και μεηαπηςσιακούρ
θοιηηηέρ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, γηα ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ θαη γηα
επιζηήμονερ πνπ απαζρνινχληαη ζε αλψηαηεο ζρνιέο ζηελ Διιάδα κε
πςειέο βαζκνινγηθέο απνδφζεηο. Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ επίζεο
ηελειόθοιηοι θοιηηηέρ, νη νπνίνη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ππνηξνθίαο,
ζα είλαη εγγεγξακκέλνη σο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ή σο ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο.



Γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο: ηοςλάσιζηον επιπέδος Α1, κε αλψηαην
όπιο ηο επίπεδο Β1 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο
Γιψζζεο.



Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο νη αηηνχληεο δελ ζα πξέπεη λα
έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ (πξνπηπρηαθψλ,
κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ) ζπνπδψλ ηνπο ζηελ Διιάδα.



Γηα ηνπο πποπηςσιακούρ θοιηηηέρ ηζρχεη φηη ζα πξέπεη, θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηεο ππνηξνθίαο, λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ζπνπδψλ
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θαη ν κέζνο φξνο ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη
ηοςλάσιζηον 7,0.


Γηα ηνπο μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ θαζψο θαη γηα ηνπ ςποτήθιοςρ
διδάκηοπερ ηζρχεη φηη δελ πξέπεη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ππνηξνθίαο,
λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή ην δηδαθηνξηθφ ηνπο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, με ελάσιζηη
βαθμολογία ηο 7,0.



Γηα ηνπο επιζηήμονερ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο ηνπο δελ ζα πξέπεη, θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο, λα έρεη ππεξβεί ηα 6 έηε.



Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, ζεκαληηθφ θξηηήξην
επηινγήο απνηειεί επίζεο ε πεηζηηθή παξνπζίαζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη
πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ επηζπκνχκελε
παξαθνινχζεζε εληαηηθψλ ηκεκάησλ ζηε Γεξκαλία κέζσ ηεο πεξηγξαθήο
ησλ πξνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ (letter of motivation)



Οη αηηνχληεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ
θαλέλα ζπνπδαζηηθφ έηνο ή εμάκελν ζηε Γεξκαλία (π.ρ. ERASMUS), φπσο
επίζεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ζε
θαλέλα πξφγξακκα εθκάζεζεο κε ππνηξνθία ηεο DAAD.



Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε γλψζεηο ηεο Γεξκαληθήο θαη δελ κπνξείηε λα ηηο
πηζηνπνηήζεηε έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεηε ζην ηεζη γισζζηθήο
θαηάξηηζεο, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα απφ ην Δλεκεξσηηθφ Kέληξν ηεο
DAAD θαη απφ ην Ιλζηηηνχην Goethe Θεζζαινλίθεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο

Διαδικαζία ςποβολήρ αιηήζευν


Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ππνηξνθηψλ γίλεηαη
αξρηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (online). Σηε ζπλέρεηα νη αηηνχληεο νθείινπλ
λα εθηππψζνπλ, λα ππνγξάςνπλ θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε καδί κε
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.

Αίηεζε
Σαρ ενημεπώνοςμε όηι


κφλν πιήξεηο θάθεινη κε πιήξσο ζπκπιεξσκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα
ιεθζνχλ ππφςε.



νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Κέληξνπ Αζελψλ ηεο DAAD εληφο ησλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ, είηε απφ
εζάο ηνπο ίδηνπο είηε απφ ηξίην πξφζσπν είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή.



Η ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα δελ ιακβάλεηαη ππφςε σο έλδεημε εκεξνκελίαο
θαηάζεζεο!

Παξαθαινχκε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο
«Σπρλέο εξσηήζεηο», ζει. 3 θαζψο θαη ην «Checklist», ζει. 6
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Τόπορ καηάθεζηρ ηηρ αίηηζηρ: Δλεκεξσηηθφ Κέληξν Αζελψλ ηεο DAAD

FAQ - Σςσνέρ επυηήζειρ
1) Πυρ επιλέγυ ηα ενηαηικά ημήμαηα γλώζζαρ;
Απνζεθεχζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ηελ εμήο ιίζηα θαη επηιέμηε έσο θαη 3
πξφγξακκα εληαηηθψλ ηκεκάησλ ζηε Γεξκαλία. Καιείζηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξα
απφ έλα πξφγξακκα κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.

2) Σε ποια γλώζζα ππέπει να ζςνηάξυ ηο βιογπαθικό και ηην έκθεζη εκδήλυζηρ
ενδιαθέπονηορ (letter of motivation);
Δθφζνλ ην επίπεδν γλψζεσλ ζαο ηεο Γεξκαληθήο είλαη ζε απσάπιο επίπεδο
(ρακειφηεξν απφ Β1), κπνξείηε λα ζπληάμεηε ην βηνγξαθηθφ θαη ηελ έθζεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηε Αγγιηθή γιψζζα. Υπνςήθηνη κε πξνρσξεκέλν
επίπεδν γλψζεσλ ηεο Γεξκαληθήο (Β1) θαινχληαη λα ηα ζπληάμνπλ ζηε Γεξκαληθή
γιψζζα.

3) Ποια δικαιολογηηικά θα ππέπει να ζςμπεπιλαμβάνει η αίηηζη και ζε ποια ζειπά θα
ππέπει να ηαξινομηθούν;
Μηα πιήξεο αίηεζε απνηειείηε απφ ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία
θαιείζηε λα ηαμηλνκήζεηε κε ηελ αθφινπζε ζεηξά:
1. Δθηππσκέλε (ειεθηξνληθή) θαη ππνγεγξακκέλε αίηεζε
2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζηα γεξκαληθά ή ηα αγγιηθά, βι. «Σε πνηα

γιψζζα πξέπεη λα ζπληάμσ ην βηνγξαθηθφ θαη ηελ έθζεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο»;)
3. Πεξηγξαθή ησλ πξνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ (letter of motivation) αλαιπηηθή

αηηηνιφγεζε (έθηαζεο ηνπιάρηζηνλ κηαο ζειίδαο Α4, ζηα γεξκαληθά ή ηα
αγγιηθά, βι. «Σε πνηα γιψζζα πξέπεη λα ζπληάμσ ην βηνγξαθηθφ θαη ηελ
έθζεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο») ηεο επηζπκίαο ζπκκεηνρήο ζην εληαηηθφ
ηκήκα.
4. Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ: Αλαιπηηθή βαζκνινγία (απιή θσηνηππία ηνπ

ειιεληθνχ πξσηνηχπνπ θαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα γεξκαληθά, αγγιηθά ή
γαιιηθά) Μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ: Πηπρίν βαζηθψλ ζπνπδψλ (απιή
θσηνηππία ηνπ ειιεληθνχ πξσηνηχπνπ θαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα
γεξκαληθά, αγγιηθά ή γαιιηθά). Υποτήθιοι διδάκηοπερ: Πηπρίν
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δπιζηήμονερ Ανώηαηερ
Σσολέρ ή ζε Δπεςνηηικά Ιδπύμαηα ζηην Δλλάδα: Βεβαίσζε απαζρφιεζεο
θαζψο θαη ηνλ πην πξφζθαην πηπρίν ζπνπδψλ.
5. Μηα ζπζηαηηθή επηζηνιή (γηα ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ε ζπκπιήξσζε ηεο

ηδηθήο θφξκαο είλαη ππνρξεσηηθή)
6. Απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο (βι. πξνυπνζέζεηο), π.ρ. ηνπ

Ιλζηηηνχηνπ Goethe, πηζηνπνηεηηθφ TestDaF ή OnDaF (απιή θσηνηππία)
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7. Δλδερνκέλσο επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ

ηελ αίηεζε

4) Πυρ ςποβάλλυ ηην αίηηζη;


Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ππνηξνθηψλ γίλεηαη
απσικά ζε ηλεκηπονική μοπθή. Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απνζεθεχζεηε
ην απσείο pdf, λα ην εθηππψζεηε θαη λα ππνγξάςεηε ηελ εθηππσκέλε
αίηεζε, ζηελ νπνία επηθνιιάηε θαη κηα πξφζθαηε θυηογπαθία δηαβαηεξίνπ.



Σαο ζπκβνπιεχνπκε λα έρεηε κπξνζηά ζαο φια ηα απαξαίηεηα έγξαθα θαη
δηπιψκαηα πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ιφγσ φηη ε
δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο δηαθφπηεηαη απηνκάησο
κεηά απφ 60 ιεπηά θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε κηαο ελ κέξεη
ζπκπιεξσκέλεο δήισζεο γηα κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία θαη νινθιήξσζε
δελ είλαη δπλαηή.



Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπληζηνχκε λα θαηεβάζεηε ηελ πξφηππε έληππε αίηεζε
νχησο ψζηε λα γλσξίδεηε πξνεγνπκέλσο πνηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ ππνηξνθία ζα ππνβάιεηε ηελ αίηεζε
ζε ειεθηξνληθή κνξθή!

5) Πόζα ανηίγπαθα ηηρ αίηηζηρ οθείλυ να καηαθέζυ;


Η αίηεζε θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη
λα θαηαηεζνχλ εηο ηξηπινχλ: Μια πλήπηρ εγγεγπαμμένη αίηηζη,
ζπλνδεπφκελε απφ ηα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ηηο κεηαθξάζεηο, ζςν δςο
επιπλέον θυηοανηίγπαθα, ηα οποία θα είναι απλέρ θυηοηςπίερ ηηρ
ππυηόηςπηρ αίηηζηρ και όλυν ηυν ςπόλοιπυν δικαιολογηηικών.
Δπνκέλσο, ζπγθεληξψλεηε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα
ηαμηλνκείηε ζηε ζσζηή ζεηξά (βι. Πνηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ε αίηεζε;) θαη βγάδεηε ζε έλα θσηνηππηθφ θέληξν άιια δπν
επηπιένλ αληίγξαθα.



Παξαθαινχκε κελ θαηαζέηεηε πηζηνπνηεηηθά ζε θσηναληίγξαθα δπν φςεσλ.



Παξαθαινχκε λα μη σπηζιμοποιείηε ζςππαπηικό ή νηηδήπνηε άιιν γηα λα
ζπλδέζεηε ηα θχιια ή δηαθάλεηεο, θάζε είδνπο ειάζκαηα θαη ληνζηέ, ζπηξάι
θιπ. γηα λα ζπλδέζεηε ηηο αηηήζεηο θαη λα αθαιπέζεηε όλα ηα ζςππαπηικά
από κάθε έγγπαθο (θαη απφ επίζεκα έγγξαθα φπσο πηπρία, αλαιπηηθέο
βαζκνινγίεο ε κεηαθξάζεηο). Οη αηηήζεηο δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ
θαλέλα ζπξξαπηηθφ θαη λα απνηεινχληαη κφλν απφ απιέο, κε ζπλδεδεκέλεο
ζειίδεο, ηηο νπνίεο ζα ζπλδέζνπκε εκείο κε ζπγθεθξηκέλα ειάζκαηα.



Φξεζηκνπνηείηε γηα θάζε αίηεζε έλα απιφ θάθειν αιιεινγξαθίαο Α4. Όζνη
ζα ηαρπδξνκήζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο παξαθαινχληαη λα πξνζζέζνπλ ηηο ηξεηο
αηηήζεηο ζε έλα κεγαιχηεξν θάθειν.



Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ εηο ηξηπινχλ ζε θιεηζηφ
μερσξηζηφ θάθειν (βι. Τη ηζρχεη γηα ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο;)
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6) Τι ιζσύει για ηιρ ζςζηαηικέρ επιζηολέρ;
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζπληάζζνληαη θαηά θαλφλα απφ παλεπηζηεκηαθνχο
θαζεγεηέο νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιά ηνλ ππνςήθην θαη ηηο αθαδεκατθέο ηνπ
επηδφζεηο. Ο θαζεγεηήο πνπ ζπζηήλεη ηνλ ππνςήθην πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα θάλεη επηζηεκνληθή θαη πξνζσπηθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο.
Γηα ην ιφγν απηφ, νη θαζεγεηέο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ
θιάδν ηνπ ππνςεθίνπ. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ ππνςεθίνπ λα ελεκεξψζεη
ιεπηνκεξψο ηνλ θαζεγεηή γηα ην πεξηερφκελν ηνπ επηιεγκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Οη θαζεγεηέο πνπ ηπρφλ επηιέγνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο κε ην
αίηεκα λα ζπληάμνπλ κηα ζπζηαηηθή επηζηνιή, ζα πξέπεη λα ην πξάμνπλ γηα
ηελ θάζε επηζηνιή μερσξηζηά. Με δεηνχκελν κηα βαξχλνπζα θαη ιεπηνκεξή
ζπζηαηηθή επηζηνιή, είλαη ζθφπηκν λα δεηήζεη θαλείο έγθαηξα κηα ηέηνηα
αμηνιφγεζε απφ έλαλ παλεπηζηεκηαθφ θαζεγεηή.
Γηα ηελ ζπζηαηηθή επηζηνιή ππάξρεη κηα ηδηθή θφξκα. Η σπηζιμοποίηζη ηηρ
θόπμαρ είναι ςποσπευηική.
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηα γεξκαληθά, ηα αγγιηθά ή
ηα γαιιηθά θαη λα θαηαηεζνχλ ζε κλειζηό θάκελο ειρ ηπιπλούν πνπ θέξεη
ηε ζθξαγίδα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο. Καη νη ηξεηο επηζηνιέο
κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε έλα θάθειν.

7) Τι ιζσύει για ηιρ μεηαθπάζειρ και επικςπώζειρ δικαιολογηηικών;


Τα ειιεληθά πηζηνπνηεηηθά (φπσο πηπρίν, απνιπηήξην ιπθείνπ, αλαιπηηθή
βαζκνινγία) κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε απιέο θσηνηππίεο.



Όια ηα ειιεληθά πηζηνπνηεηηθά νθείινπλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηε γεξκαληθή,
αγγιηθή ή γαιιηθή γιψζζα. Δπηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο αλαιακβάλεη λα
ζπληάμεη ην ειιεληθφ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Μπνξείηε φκσο λα
απεπζπλζείηε θαη ζε κεηαθξαζηηθά γξαθεία, αλαγλσξηζκέλα απφ ην
Διιεληθφ θξάηνο ή θαη ζε δηθεγφξνπο.



Η ζθξαγίδα ηεο Φάγεο δελ είλαη απαξαίηεηε.



Παξαθαινχκε λα κελ ππνβάιιεηε ζε θακία πεξίπησζε πξσηφηππα
έγγξαθα.

.
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Checklist



- Ενηαηικά μαθήμαηα γλώζζαρ (2013)

Υπνγεγξακκέλε αίηηζη;
Πξφζθαηε θυηογπαθία επηθνιιεκέλε ζηελ αίηεζε;
Αλαιπηηθφ ππνγεγξακκέλν βιογπαθικό ζημείυμα;
Υπνγεγξακκέλε πεξηγξαθή ησλ πξνζέζεσλ θαη θηλήηξσλ (letter of motivation);
Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ: Αλαιπηηθή βαζκνινγία (απιή θσηνηππία ηνπ
πξσηνηχπνπ);
Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ: Δπίζεκε κεηάθξαζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο;
Μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ: Πηπρίν βαζηθψλ ζπνπδψλ (απιή θσηνηππία ηνπ
πξσηνηχπνπ);
Μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ: Δπίζεκε κεηάθξαζε πηπρίνπ βαζηθψλ ζπνπδψλ;
Υποτήθιοι διδάκηοπερ: Πηπρίν πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
(απιή θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ);
Υποτήθιοι διδάκηοπερ: Δπίζεκε κεηάθξαζε πηπρίνπ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ;
Δπιζηήμονερ: Βεβαίσζε απαζρφιεζεο (απιή θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ);
Δπιζηήμονερ: Δπίζεκε κεηάθξαζε βεβαίσζεο απαζρφιεζεο;
Μία ζπζηαηηθή επηζηνιή (εηο ηξηπινχλ) ζε θιεηζηφ θάθειν;
Απνδεηθηηθφ γισζζηθήο επάξθεηαο (ηνπιάρηζηνλ Α1);
Αθαίξεζε ζπξξαπηηθψλ απφ όλα ηα έγγξαθα (συπίρ καμία εξαίπεζη);
Φσηνηππίεο κνλήο φςεο;
Αίηεζε εηο ηξηπινχλ;
Ταμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ ζηε ζσζηή ζεηξά;
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