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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Υποτροφίας «Τιμόθεος»i 

Απευθύνεται σε πιστούς νέους και νέες, κυρίως μέχρι 35 ετών, μέλη της ευρύτερης Ευαγγελικής 
Κοινότητας της χώρας. Αφορά μεταπτυχιακές σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 
Αποκλείονται υποψήφιοι οι οποίοι ήδη έχουν λάβει την υποτροφία «Τιμόθεος». 

Τα κριτήρια επιλογής είναι: 

(α) Η συνεπής πνευματική ζωή και υπηρεσία σε διακονίες της Ευαγγελικής Κοινότητας. 

(β) Οι μέχρι τώρα επιδόσεις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές. 

(γ) Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του. 

Κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, στην επιτροπή του 
«Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου» η οποία θα αναλάβει και την αξιολόγηση των υποψηφίων μέχρι 
το τέλος Απριλίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να εξετάσει και κάθε περίπτωση που 
δεν εντάσσεται στο περιγραφόμενο πλαίσιο, αλλά η κάθε πρόταση θα επικυρώνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και θα ενημερώνονται οι δωρητές για την τελική αποδοχή. Στη συνέχεια θα 
ενημερώνονται  ο/η υπότροφος, καθώς και οι άλλοι υποψήφιοι για την απόφαση.  

Η υποτροφία καταβάλλεται σε 3 δόσεις των 2.500 €,  2.000 €, 2.500 €, τον Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο 
και Μάρτιο (του επόμενου έτους), αντίστοιχα. Ο/Η υπότροφος μόλις λάβει τα χρήματα της Α’ 
δόσης, συγκεντρώνει αποδείξεις και δικαιολογητικά δαπανών για τις σπουδές του, μέχρι του 
ποσού της Α’ δόσης. Το ίδιο επαναλαμβάνεται μετά τη Β’ & Γ’ δόση, μέχρι καλύψεως όλου του 
ποσού της υποτροφίας. 

Αμέσως μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης ο/η υπότροφος συντάσσει συνοπτική έκθεση Α’, 
στην οποία περιγράφει με ποιο τρόπο οι σπουδές του/της μπορεί να είναι χρήσιμες στο έργο του 
Θεού στην Ελλάδα. Μετά από 1-2 χρόνια αποστέλλει  μια δεύτερη συνοπτική έκθεση Β’, στην 
οποία θα αναφέρεται στην εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησε στο έργο του Θεού. 

Σε περίπτωση που μια χρονιά δεν βρεθεί κατάλληλος ή κατάλληλη υποψήφιος/α για την 
υποτροφία, τα χρήματα θα κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό και θα αποτελούν το κεφάλαιο 
για την χρηματοδότηση περισσοτέρων υποψηφίων την επόμενη χρονιά. 

 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατό καλύτερη κατάρτιση νέων που εκτός 
των άλλων, θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στο έργο του Κυρίου για την υπηρεσία της 
Ευαγγελικής Κοινότητας στην Ελλάδα. 
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Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 7.000 €. 
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