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Προπτυχιακό Πρόγραμμα Υποτροφίας «Τιμόθεος» i 

Απευθύνεται σε νέους και νέες κυρίως μέχρι 22 ετών, που ανήκουν στην ευρύτερη Ευαγγελική 
Κοινότητα της χώρας. Αφορά σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά από επιτυχή εισαγωγή μέσω 
Πανελληνίων Εξετάσεων σε κάποια σχολή. Επίσης, αφορά σπουδαστές του Ελληνικού Βιβλικού 
Κολλεγίου, οι οποίοι θέλουν το τριετές πρόγραμμα. 

Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης ενός υποψηφίου είναι αυτός και η οικογένεια του 
να είναι ενεργά μέλη της Ελληνικής ευαγγελικής κοινότητας και ο ίδιος να έχει ενεργή συμμετοχή 
στην τοπική εκκλησία. 

Τα κριτήρια επιλογής είναι: 
 

(α) Πόλη τμήματος εισαγωγής (στη μόνιμη κατοικία ή όχι) 
 
(β) Επίδοση στις εξετάσεις (αριθμός μορίων στις πανελλήνιες – απολυτήριο Λυκείου) 
 
(γ) Οικονομική κατάσταση οικογένειας (οικογενειακό εισόδημα) 
 
- Στην περίπτωση του Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου, επιπλέον κριτήριο η συνεπής πνευματική ζωή 
και υπηρεσία σε διακονίες της Ευαγγελικής Κοινότητας. 

Κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, στην επιτροπή του «Ελληνικού 
Βιβλικού Συνδέσμου», η οποία θα αναλάβει και την αξιολόγηση των υποψηφίων μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να εξετάσει 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 για φοιτητές που πέτυχαν σε άλλη πόλη από τη μόνιμη κατοικία τους, περιλαμβάνει 
ποσό 1.800 € στην αρχή του πρώτου εξαμήνου και τα υπόλοιπα 1.800 €, εφόσον o υπότροφος 
αποπερατώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους, μέχρι τη λήξη του δευτέρου έτους. 
Για φοιτητές που πέτυχαν κοντά στην πόλη της μόνιμης κατοικίας τους, είναι 900 € αντίστοιχα. Για 
φοιτητές του Ελληνικού Βιβλικού Κολλεγίου αποφασίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης για το ύψος του 
ποσού. 

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. 

 

 

mailto:su@otenet.gr


Έντυπο Ι: Πληροφορίες 

 
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. 
 

 
i 

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.600 € για φοιτητές που πέρασαν σε άλλη πόλη από τη μόνιμη κατοικία τους και 1.800 € για 

εκείνους που πέτυχαν κοντά στην πόλη της μόνιμης κατοικίας τους.    


