
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Θέμα: Υποτροφίες αριστείας του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF σε 

αποφοίτους Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές 

εξετάσεις του 2015 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, σε συνέχεια της 

επίσημης αναγνώρισης του Πτυχίου Νομικής που παρέχει σε σύμπραξη με 

το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, 

αποφάσισε και ανακοινώνει τις υποτροφίες αριστείας για αποφοίτους 

Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 ως 

ακολούθως. 

 

1. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων μεγαλύτερο η 

ίσο με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για 

το 2015 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν 

να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο  έτος της Νομικής που 

αντιστοιχεί στο 75% των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση 

των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 2.900 

ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, 

εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που 

πιθανώς θα χρειαστούν. 

2. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων από 17.501 

έως τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ και 

πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να 

διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που 

αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση 

των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 4.900 

ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, 

εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που 

πιθανώς θα χρειαστούν. 

3. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων από 17.000 

έως 17.500 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, 

μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της 



Νομικής που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική 

υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό 

των 6.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, 

εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που 

πιθανώς θα χρειαστούν. 
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Η επαρκής γνώση της Γαλλικής γλώσσας πιστοποιείται από δίπλωμα 

επιπέδου Β2 ή ανώτερο ή από επιτυχή συμμετοχή σε εξέταση που 

διενεργείται από το Κολλέγιο IdEF πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. 

Οι υποτροφίες ανανεώνονται για το κάθε ένα από τα επόμενα έτη φοίτησης 

όταν ο υπότροφος συγκεντρώσει μέσο όρο 15 στα 20 στα μαθήματα του 

έτους. 

 

Υποτροφίες λόγω κοινωνικών κριτηρίων 

Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου εγκρίνει έναν 

αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να επιτρέψει 

σε υποψήφιους φοιτητές που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες 

αριστείας να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους σπουδάζοντας νομική.  

Οι εν λόγω υποτροφίες λαμβάνουν υπόψη το συνολικό προφίλ των 

αιτούντων τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και από πλευράς οικονομικών 

δυνατοτήτων και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αποκλεισμού από τα 

προνόμια και τις ωφέλειες που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή τους 

ιθαγένεια. 

 

Συμμετοχή – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του IdEF από τις 20/4/2015 

συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF και να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους 

μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Κολλεγίου www.idef.gr  

http://www.idef.gr/

