
                 
    

    
                                                                                                                        

 
 
 
 

 
 
           

  
                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                           
               
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: « Χορήγηση υποτροφιών για ερευνητικά προγράμματα στην Ιαπωνία του Matsumae 
International Foundation (MIF) στο Fellowship Program, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017» 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών, Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με το  υπ’ αριθ. 
A.Π.Φ.4926.53/2/ΑΣ 7/από 13.01.2015 έγγραφο του, διαβίβασε στην υπηρεσία μας πρόσκληση 
Ελλήνων ερευνητών, κατόχων διδακτορικού τίτλου, για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών 
«Fellowship Program» του Matsumae International Foundation, την περίοδο Απριλίου 2016 - 
Μαρτίου 2017. 
 
Το  Matsumae International Foundation(Διεθνές Ίδρυμα Matsumae) είναι μη-κυβερνητικός 
οργανισμός, που λειτουργεί αποκλειστικά με χορηγίες του ιδιωτικού τομέα της Ιαπωνίας.  
 
Άμεση προτεραιότητα δίδεται στις Φυσικές Επιστήμες, τη Μηχανική και την Ιατρική. 
 
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα χορηγηθούν υποτροφίες για Εταίρους (Fellows) από όλες τις 
χώρες του κόσμου. 
 
Η διάρκεια έρευνας κυμαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, από τον Απρίλιο του 2016 έως τον 
Μάρτιο του 2017.  
 
Οι αιτούντες επιλέγουν Ερευνητικά Εργαστήρια σε Πανεπιστήμια, Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα ή σε 
αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, στα οποία προτίθενται να διεξάγουν έρευνα. Πριν να υποβάλλουν 
την αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν γίνει επισήμως δεκτοί από τα Ιδρύματα στα 
οποία ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ερευνητικό πρόγραμμα.  
 
Προϋποθέσεις: 
1. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν PhD.(Διδακτορικό Τίτλο) ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο από 
το Διεθνές Ίδρυμα ”Matsumae International Foundation”.  
2. Θα πρέπει να είναι κάτω των σαράντα εννέα (49) ετών.  
3. Θα πρέπει να χειρίζονται την Αγγλική ή την Ιαπωνική σε ικανοποιητικό βαθμό. 
4. Δεν θα πρέπει να έχουν ασκήσει παρεμφερή δραστηριότητα στην Ιαπωνία στο παρελθόν ή να 
ασκούν στο παρόν. 
5. Θα πρέπει να κατέχουν σταθερή θέση ως επιστήμονες στην Ελλάδα, και να επιστρέψουν σε αυτήν 
με τη λήξη της υποτροφίας. 
6. Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι άκρως υγιείς και να μην πάσχουν από αναπηρία που να τους 
παρεμποδίζει στην έρευνά τους. 

                                  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Α. Ρούβαλη 
Τηλ: +30 210 344 3129 
Fax: +30 210 344 2365 
Ηλ. Δ/νση:des-art@minedu.gov.gr  

 

 

Αριθ. Πρωτ. 109512/ΙΜαρούσι,                   
 

 ΠΡΟΣ:  Ως  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
  
 Κοιν.   ΥΠΕΞ, Ε1 Δ/νση            

Να διατηρηθεί μέχρι 
Βαθμός Προτεραιότητας 
 
Μαρούσι, 03.02.2015    
Αρ. Πρωτ: 18066  / Η1 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:des-art@minedu.gov.gr


Αιτήσεις συμμετοχής: 
1. Αίτηση (Application form) με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία. Όλα τα πεδία θα πρέπει να 
συμπληρωθούν ορθώς. Απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν σε όλες τις ερωτήσεις. Οι αιτήσεις θα 
πρέπει να έχουν ημερομηνία και υπογραφή.  
2. Προτεινόμενο πρόγραμμα έρευνας: οφείλει να αναφέρεται λεπτομερώς στο σκοπό, τη 
μεθοδολογία και το περιεχόμενο της έρευνας, το οποίο θα συζητήσει ο υποψήφιος με τους 
αρμοδίους του φορέα στον οποίο προτίθεται να διεξάγει έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
ορίσουν επακριβώς το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στην Ιαπωνία (3 ή 6 μήνες), μεταξύ 
Απριλίου 2016 και Μαρτίου 2017.  
3. Αναλυτικός πίνακας δημοσιεύσεων. 
4. Ανατυπώσεις των σημαντικότερων δημοσιεύσεών του.  
5. Βιογραφικό Σημείωμα. 
6. Συστατική επιστολή από τον εργοδότη του υποψηφίου ή τον επιβλέποντα αυτού Πρύτανη του 
πανεπιστημίου του, που να πιστοποιεί την ακαδημαϊκή του ικανότητα και τα επιτεύγματά του και να 
επιβεβαιώνει τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για τη χρονική περίοδο της 
υποτροφίας. 
7. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων του αιτούντα (Διδακτορικοί και Μεταπτυχιακοί τίτλοι και 
πτυχίο προπτυχιακών σπουδών), συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην Αγγλική γλώσσα. 
8. Υπογεγραμμένη επιστολή -πρόσκληση από τον καθηγητή της Ιαπωνίας, με την οποία να 
επιβεβαιώνονται η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας, το ερευνητικό πρόγραμμα, το 
διαθέσιμο υλικό για την έρευνα και οι συνθήκες στέγασης του υποψηφίου.      
9. Όλα τα έγγραφα οφείλουν να είναι δακτυλογραφημένα στην Αγγλική- έγγραφα συνταγμένη σε 
άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής δεν γίνονται δεκτά- σε Α4.  
10. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα απορρίπτονται αυτομάτως.  
11. Μπορούν να ζητηθούν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία από το Ίδρυμα, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Δεν επιστρέφονται  έγγραφα προς τον αιτούντα. 
12. Όταν το Ίδρυμα παραλάβει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα από υποψήφιο, αποστέλλει 
σε αυτόν σχετική ειδοποίηση παραλαβής.  
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες: 
(http://www.mars.dti.ne.jp/mif) και να κατεβάσουν το φυλλάδιο της ανακοίνωσης της υποτροφίας 
του 2016 του Matsumae International Foundation. Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί σε PDF ή σε MS 
Word file.  
      
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: η 31

η
 Αυγούστου 2015 στο Matsumae International 

Foundation: 
 
4-14-46, Kamiogi, 
Suginami-ku, 
Tokyo, 167-0043 
Japan. 
e-mail: contact2mif@mist.dti.ne.jp 
 
Το Ίδρυμα δεν δέχεται αιτήσεις μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος (με e-mail).  
 
Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή του Ιδρύματος, εκτιμώντας τα 
ακαδημαϊκά προσόντα και το περιεχόμενο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος. 
 
Τα αποτελέσματα θα σταλούν απευθείας στους αιτούντες περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2015 με επιστολή. 
Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη. 
 
Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την χρονική περίοδο που αναφέρεται στην 
επιστολή χορήγησης της υποτροφίας. Παράταση ή μείωση της χρονικής περιόδου της υποτροφίας 
δεν επιτρέπεται. 
Η πρόσκληση του Ιδρύματος αφορά αποκλειστικά και μόνο τον υπότροφο. 
Δεν επιτρέπεται καμία απομάκρυνση από τη χώρα, ούτε και αν είναι αυτό σημαίνει απουσία μιας 
μέρας.     

http://www.mars.dti.ne.jp/mif
mailto:contact2mif@mist.dti.ne.jp


 
Υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο στους υποτρόφους για την κάλυψη των αναγκαίων 
τους εξόδων διαβίωσης και τις δραστηριότητες του ερευνητικού τους προγράμματος.  
 
Η υποτροφία καλύπτει: 
α. 200.000 Ιαπωνικά Γιεν μηνιαίως για την πληρωμή των διδάκτρων, κάλυψη εξόδων ερευνητικού 
υλικού, εξόδων στέγασης, διατροφής και μεταφορών των υποτρόφων. 
β. Ασφάλεια σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος/ασθένειας. 
γ. Αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσεως.  
δ. 120.000 Ιαπωνικά Γιεν (κατ’ αποκοπή ποσό) για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς επιτοπίως με 
την άφιξη του υποτρόφου στην χώρα, αρχικών εξόδων στέγασης κλπ.   
 
Στους υποτρόφους Εταίρους (Fellows) προσφέρεται περιοδεία μελέτης ανά την Ιαπωνία με σκοπό την 
ευρύτερη γνωριμία των υποτρόφων με τη χώρα.. Το Ίδρυμα εκδίδει ετησίως «Αναφορά Έρευνας» με 
περίληψη των ερευνών των Εταίρων αυτής της περιόδου. Το Ίδρυμα διατηρεί επαφή με τους 
Εταίρους του μέσω ετήσιου «Καταλόγου Εταίρων» και «Newsletters» σε τακτά διαστήματα.  
                                           
     
      Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
                                                             
         ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΣΑΡΗ 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: δώδεκα (12) σελ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
               

   1)   Γραφείο Υπουργού 
    2)   Γραφείο  Γενικού Γραμματέα 

3). Γεν. Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης- 
     - Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημ. Ανάπτυξης 
     -Τμ. Δ’ Φοιτ. Θεμάτων & Υποτροφιών 

        -   Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης  
         Τ/θμιας Εκπ/σης  με την Έρευνα, Τεχν/γία & Καινοτομία 

4)  Γραφείο ΓΕΠΟ 
                   5.)  Δ/νση Ε.Δ.Θ. 
           - Τμ. Δ. Σχέσεων     
                        

 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

Α) 1. Πανεπιστήμια 
             2. ΤΕΙ & ΑΣΠΑΪΤΕ 

 
Β) Ακαδημία Αθηνών: 
1. Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας: 
Ομήρου 24, 10672 Αθήνα. 
2. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών:  
Σωριανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα. 
 
Γ)  1. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR:  
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. 
2. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος-Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή, Αττικής. 
α. Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, 
β. Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, 
γ. Ινστιτούτο Φυσικοχημείας.   
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα 
4. Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας:  
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα. 
 
 

 
 
 
 


