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ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες του  Ισραήλ  σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018» 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν. 2267/94 (Α’ 227), με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. 

Β) Το Μορφωτικό Εκτελεστικό Πρόγραμμα που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ,  και  το  από 11-11-2016   
ηλεκτρονικό μήνυμα  της  Πρεσβείας  του  Ισραήλ στην Αθήνα.  

Γ) Τα άρθρα 1,  24  και  25  του  Ν.Δ. 402/74  (ΦΕΚ  Α΄  141/1974)   "Περί κυρώσεως  της  από 23.5.1969 συμβάσεως της  
Βιέννης". 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Προκηρύσσουμε για το ακαδημαϊκό έτος   2017-2018   υποτροφίες,   που   χορηγούνται  από  την   Κυβέρνηση του Ισραήλ 
σε   Έλληνες υπηκόους,   στο    πλαίσιο    διμερούς   μορφωτικής   συμφωνίας,   ως  ακολούθως:  

 
1. Υποτροφία  για  Θερινό  σεμινάριο  γλώσσας  (Ulpan) 
2.  Υποτροφία  για  μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός  ακαδημαϊκού  έτους.  
 
Προϋποθέσεις  για  τη   χορήγηση  υποτροφίας:  

- Ο αιτών  να είναι κάτοχος πτυχίου  BA ή  BSc    με  καλή  ακαδημαϊκή επίδοση. 
- Ο αιτών  να είναι  υπήκοος  της χώρας , όπου αυτός υποβάλλει την αίτηση για υποτροφία,  κάτω  των 35 ετών 

(ηλικία  κατά  την  έναρξη  του  ακαδημαϊκού  έτους). 
- Πιστοποιητικό επάρκειας  αγγλικής  ή εβραϊκής γλώσσας. 
- Ο αιτών πρέπει  να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις του ισραηλινού Πανεπιστημίου στο οποίο έχει  

υποβάλει  αίτηση. Η υποτροφία   χορηγείται   μόνο  εφόσον  το  εκπαιδευτικό ίδρυμα  εγκρίνει την αποδοχή 
του υποψηφίου. 

Οι όροι και προϋποθέσεις της υποτροφίας  δύνανται  να   μεταβληθούν  αναλόγως προς   τον   ετήσιο  προϋπολογισμό. 
Η  υποτροφία  που  χορηγείται   δύναται  να  είναι   πλήρης   ή   μερική. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ’- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
 

 

 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:   Aνδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 - Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
email:            foitmer.yp@minedu.gov.gr 
 Πληρ:           Δήμητρα Τράγου 
Τηλέφωνο:   210 344.34 69 
FAX:   210   344.23 65 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤH  ΔΙΑYΓΕΙΑ 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Μαρούσι,  28-11-2016 
Αριθ. Πρωτ.: 202212/Ζ1 
                       
 
                 ΑΠΟΦΑΣΗ   
 
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
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Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει:  
- Δίδακτρα 
- Μηνιαίο  επίδομα  για  ένα  ακαδημαϊκό  έτος  (για  8  μήνες) 
- Βασική ασφάλιση υγείας 

 
Ο  αιτών  αναλαμβάνει  τις  δαπάνες  διαμονής, μεταφοράς  και  μετακίνησης  από  και  προς  το  Ισραήλ.  
Οι υποτροφίες  χορηγούνται  μόνο  για  σπουδές στα   πανεπιστήμια  και   τα   προγράμματα,   που  εγκρίνονται  από  το  
Ισραηλινό  Συμβούλιο  Ανωτάτης  Εκπαίδευσης. 
 
Oι υποτροφίες   για  το   θερινό  σεμινάριο  γλώσσας  (Ulpan)  θα   χορηγηθούν  για το  ινστιτούτο γλώσσας,  που θα  
επιλεγεί   από  το   Υπουργείο  Εξωτερικών. 
Πληροφορίες μπορείτε  να αναζητήσετε στις κάτωθι  ηλεκτρονικές   διευθύνσεις:  
http://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Science_Academia_scholarships/Pages/scholarshipsto-Israel2017-
2018.aspx 
 
Scholarships offered by the Israeli government to foreign students – 2017 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
CULTURAL AND SCIENTIFIC RELATIONS DIVISION 
http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/ 
2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20 
to.aspx 
 
Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  υποβολής  της  αίτησης,  την  επιβεβαίωση της  προθεσμίας  υποβολής  
των αιτήσεων  και  την ενημέρωση  για  τη  διαδικασία  επιλογής  των   υποψηφίων,    οι    αιτούντες   επικοινωνούν   
με  την   Πρεσβεία του  Ισραήλ  στην  Αθήνα.  
 
Οι  αιτήσεις  αποστέλλονται  ταχυδρομικά   έως   την  21η    Δεκεμβρίου  2016  στη  διεύθυνση: 

Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα) 

Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό 

15452 Αθήνα 

 

Στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/documents/scholarshipinstructions.pdf) οι 
αιτούντες  μπορούν  να  αναζητήσουν οδηγίες  για  τη   συμπλήρωση των εντύπων  της  αίτησης. 
 
Στην  αίτηση   περιλαμβάνονται    : 
Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης -  (http://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/documents/scholarshipapplication.pdf) 
 

 Λεπτομερής επιστολή,  όπου  αναφέρεται ο   κλάδος   σπουδών,   του   αιτούντος   στο   Ισραήλ, προσδιορίζοντας το 
Πανεπιστήμιο,  το  οποίο  αυτός/αυτή  επιθυμεί να παρακολουθήσει 

 Βιογραφικό  Σημείωμα 

 Αντίγραφα των επιστολών των ισραηλινών πανεπιστημίων, ή στην περίπτωση έρευνας ή μεταδιδακτορικού - του  
ισραηλινού  επιβλέποντα. (Δεν απαιτείται για  υποτροφίες θερινού  σεμιναρίου  γλώσσας). 

 Πιστοποιητικά  σπουδών  στο  πρωτότυπο  (ή επικυρωμένα αντίγραφα),  αναλυτική  βαθμολογία  και  τίτλοι,  που 
πιστοποιούν  την  ολοκλήρωση  των   σπουδών  για  το πτυχίο.  

 Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές  επιστολές  από  διδάσκοντες /καθηγητές,   που  έχουν  διδάξει  τον  υποψήφιο. 

 Τρεις (3) φωτογραφίες 

 Πιστοποιητικό υγείας 
 
Τα  ανωτέρω  έγγραφα   υποβάλλονται  εκτυπωμένα   στην  αγγλική,  σε  τρία (3) αντίγραφα,   στην   Πρεσβεία του  
Ισραήλ  στην   Αθήνα. 

- Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η  Δεκεμβρίου 2016. 

http://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/documents/scholarshipinstructions.pdf
http://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/documents/scholarshipapplication.pdf
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- Η τελική απόφαση για τη χορήγηση της υποτροφίας θα ανακοινωθεί  τον  Ιούνιο του  έτους  2017.  
- Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τον υποψήφιο για την αποδοχή του. 

 
Πληροφορίες στην  Ηλεκτρονική  διεύθυνση : scholarship@mfa.gov.il 
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
    ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
4. Διεύθυνση Νέας Γενιάς 
5. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη 
6.Γενική  Δ/νση  Ανωτάτης  Εκπαίδευσης 
6. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
    -Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 

  

mailto:scholarship@mfa.gov.il
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Όλα  τα   Πανεπιστήμια  και  Τ.Ε.Ι. (μέσω φαξ) 

2. Υπουργείο Εξωτερικών - Δ/νση Ε1 Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων-  Ακαδημίας 3 - 10671 

ΑΘΗΝΑ   

3. Πρεσβεία  της  Ελλάδας  στο  Τελ Αβίβ  (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1-   Μορφωτικών και Πολιτιστικών 

Υποθέσεων) 

4. Πρεσβεία του  Ισραήλ   στην   Αθήνα  (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1-   Μορφωτικών και Πολιτιστικών 

Υποθέσεων) 

5. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 

     Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34, Ν. Ιωνία 

 6. ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασ. Σοφίας 49 Αθήνα 106 76  

 7. ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Εκπαίδευσης 

     Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228 

     15310 Αγία Παρασκευή Αττικής  
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