Ösztöndíj lehetőségek

Középiskola: Görögországban a középfokú oktatás alsó és felső szintre
bontható. A Gymnasio három évének kijárása után a diákok felsőbb
szintű középiskolába (Lykeio), illetve műszaki szakközépiskolába (TES)
iratkozhatnak be. A műszaki iskolák két évnél hosszabb képzést nyújtanak, és elsősorban a munka világában való részvételre készítik fel a diákokat.

Görögország és Magyarország között államközi szerződés van, az aktuális görög ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapján
lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu.

Felsőoktatás: Görögországban 22 egyetem és 15 műszaki felsőfokú
szakképzést nyújtó intézmény (TEI) működik különböző városokban. Az
egyetemi képzés általában négy évig tart, egyes szakokon öt vagy hat
évet kell teljesíteni. A műszaki felsőfokú szakképzés négy évig tart,
amelyből az utolsó félév során készítik el a diákok szakdolgozatukat, illetve végzik el a szakmai gyakorlatot.
További információ: http://www.ypepth.gr/en_ec_page3824.htm

www.scholarship.hu
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://www.europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
(PLOTEUS – az EU képzési portálja)

További hasznos weboldalak:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu E-mail: info@npk.hu

Tanulás
Európában
Görögország

Tartózkodási engedély:
A Görögországba utazó EU állampolgároknak a megérkezésüktől számított három hónapon belül regisztrálniuk kell magukat a tartózkodási
helyük szerint illetékes rendőrhivatalnál.

Euroguidance
Hungary

Szállás:
A Görögországba külföldről érkező diákok viszonylag olcsón találhatnak
szállást az egyetemi városokban található számos diákszállóban.
További információ: http://www.hungarian.hostelworld.com/

Külképviseletek:

Athéni Egyetem

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
D.O.A.T.A.P.
Hellenic NARIC
54 Ag.Konstantinou Str.
GR-10437 Athens
Greece
Tel.: (+30) 210-5281000 (information)
Fax: (+30) 210.523.95.25
E-mail: h-naric@doatap.gr
Web: http://www.doatap.gr

Magyar Nagykövetség
25-29. Od. Karneadou, Kolonaki
Athén 10675
Tel.: (+30) 210 72-56-800, 72-56-801
E-mail: titkarsag@hunembassy.gr
Web: www.hunembassy.gr
Konzuli hivatal
25-29. Od. Karneadou, Kolonaki
Athén 10675
Tel.: (+30) 210 72-56-820
E-mail: consulate.ath@kum.hu

A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
A kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
hivatalos véleményét.

Kiadja:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Pirisi Károly
Kiadás éve: 2008.

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs
Központ

Tisztelt Olvasó!

Közlekedés:

A Euroguidance Hungary – Nemzeti Pályainformációs Központ az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti egységeként
látja el feladatát, az Európai Unió valamennyi országára kiterjedő
Euroguidance hálózatának hazai tagjaként. Fő célkitűzéseink: a pályaválasztás, az élethosszig tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság, valamint a nyelvtanulás elősegítése.

Repülőterek: Görögországban 15 nemzetközi repülőtér van a szárazföldön és a szigeteken, a legnagyobbak az athéni, thesszaloniki, rodoszi
illetve korfui repülőterek. A nagyobb repülőtereket járatok kötik össze
minden európai fővárossal. A szigetek és főváros között számos belföldi
járat indul.
További információ:
http://www.greeka.com/greece/greece-airports.htm

A www.npk.hu honlapunkon számos információt talál az európai képzési ajánlatokról, felsőoktatási intézményekről, gyakornoki programokról, szakképzőkről, megtalálhatja a hazai középiskolai és felsőoktatási beiskolázási adatokat.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Meteorák

Rodosz

Nemzeti ünnepek:

Telefon:
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•  Nemzetközi hívószám: +30

Görögország
Alapvető információk:

Athén

•
•
•
•
•

Január 1., Az újév napja
Január 6., Vízkereszt
Január 19., Hamvazóhétfő
Március körül (változó) A nagyböjt kezdete
Március 25., A nemzeti forradalom kezdete (1821)
Április körül (változó) Nagypéntek
Május 1.,  A munka ünnepe
Június körül (változó) A Szentlélek napja
Augusztus 15., Nagyboldogasszony
Október 28., A „NEM” napja (a nem Mussolini ultimátumára,
és győzelem az olasz hadsereg ellen)
November 8., Kréta nemzeti ünnepe
November 17., Diáklázadás a katonai junta ellen (1973)
December 25., Karácsony
December 26., István napja
December 31., Az óév búcsúztatása

Nagyobb városok hívószámai:
Település
Athén
Mükéné
Pátrai
Pireusz
Sparti
Thesszaloniki
Tripolis
Volos

•
•
•
•

Busz: Görögországban a buszközlekedés olcsó és a legtöbb úticélt
busszal a legegyszerűbb megközelíteni. Fontos, hogy a buszok a megállókban is csak leintésre állnak meg.
További információ: http://www.athensinfoguide.com/busTT.htm
Vízi közlekedés: Görögországban számos hajótársaság indít járatokat a
szigetek és a szárazföld között, de több európai városba (Velence, Ancona,
Bari) is indulnak kompok. A vízi közlekedés gyors és megbízható.
További információ: http://www.greekferries.gr//

Sürgősségi ellátás:
Hivatalos név: Hellén Köztársaság (Görögország)
Elhelyezkedés: Dél-kelet Európa
Terület: 131 990 km²
Népesség: 11 244 118 fő
Főváros: Athén
Államforma: parlamentális köztársaság
Hivatalos nyelv: görög
Hivatalos fizetőeszköz: euró (1 € = kb. 250 HUF)
Vallás: görög-keleti ortodox, muszlim, katolikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) +1 óra
Hívószám: +30

Hívószám
+30 210
+30 22890
+30 261
+30 210
+30 2731
+30 231
+30 271
+30 2421

Vasút: Görögországban a vasúti közlekedés olcsó, de meglehetősen
elavult. A vasúti összeköttetés csak az Athén-TheszalonikiAlexandropolisz főközlekedési útvonalon megfelelő színvonalú, a
szárnyvonalakon jóval lassabb. A nagyszámú sziget és a szárazföld közötti közlekedési lehetőséget a belföldi légi járatok és a kompok biztosítják.
További információ: http://www.ose.gr

Oktatási rendszer:

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 100
Tűzoltók: 199
Rendőrség: 100

Óvoda és iskola előtti képzés: Görögországban az óvodai nevelés két
évig tart. A gyerekek abban az évben kezdhetnek óvodába járni, melynek október elsején legalább három és fél évesek. Az ország egyre nagyobb területén kezdik kötelezővé tenni az óvodát.

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a görög
állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
Thesszaloniki

Általános iskola: Az általános iskolát a gyermekek hat éves korukban
kezdik, a képzés 6 évig tart. Az általános iskolák lehetnek állami vagy magániskolák. Az állami iskolákban az oktatás a tankötelezettség teljes időtartama alatt ingyenes. A tankönyveket és az iskolába való eljutás költségeit is az állam fedezi.

