
                                  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΨΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΥΙΨΝ 
TOY SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOWSHIP FUND (SYLFF) 

 
ΑΘΗΝΑ, 12/10/2020 

 
Σο Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύςςει, για το 

ακαδημαώκό ϋτοσ 2020-2021,  τη χορόγηςη πέντε (5) υποτροφιών, κϊθε μύα ύψουσ USD 

10.000, ςε φοιτητϋσ μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμϊτων ςτισ κοινωνικϋσ και 

ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ. 

 

Οι υποτροφύεσ αυτϋσ εντϊςςονται ςτο πλαύςιο ςυνεργαςύασ, που εγκαινιϊςτηκε το 1993, 

μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του  Ιαπωνικού Ιδρύματοσ Nippon Foundation για τη δημιουργύα 

του Προγρϊμματοσ Τποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) ςτο 

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, προκειμϋνου να ενιςχύει φοιτητϋσ που 

πραγματοποιούν μεταπτυχιακϋσ ό διδακτορικϋσ ςπουδϋσ ςτισ κοινωνικϋσ και 

ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ. Διαχειριςτόσ του Προγρϊμματοσ Τποτροφιών SYLFF εύναι 

διεθνώσ το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation. 

 

κοπόσ του Προγράμματοσ SYLFF 

 

Βαςικό επιδύωξη του Προγρϊμματοσ Τποτροφιών SYLFF εύναι να επιλϋγει και να 

υποςτηρύζει νϋουσ φοιτητϋσ με ηγετικϋσ ικανότητεσ, οι οπούοι θα κληθούν να 

αντιμετωπύςουν ςημαντικϊ ζητόματα ςτον τομϋα τουσ.  

 

Έωσ ςόμερα, πϊνω από 15.000 φοιτητϋσ από 69 Πανεπιςτόμια ςε 44 χώρεσ ανϊ τον κόςμο 

ϋχουν λϊβει την Τποτροφύα SYLFF. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το Πρόγραμμα SYLFF 

μπορεύτε να αναζητόςετε ςτην ιςτοςελύδα: http://www.sylff.org 

 

Εκτόσ από τη χορόγηςη τησ υποτροφύασ, οι φοιτητϋσ που επιλϋγονται αποκτούν το 

δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε μύα ςειρϊ από δραςτηριότητεσ και προγρϊμματα που προςφϋρει 

το SYLFF. Για παρϊδειγμα, όςοι υπότροφοι SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. εκπονούν διδακτορικό 

διατριβό ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλουν αύτηςη ςτο πρόγραμμα SYLFF Research 

Abroad (SRA) προκειμϋνου να μεταβούν ςε Πανεπιςτόμιο του εξωτερικού για τουσ ςκοπούσ 

τησ ϋρευνϊσ τουσ. Επύςησ, υπότροφοι SYLFF μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη για το 

πρόγραμμα SYLFF Leadership Initiatives (SLI) για επιχορόγηςη ϋργων κοινωνικού ςκοπού ό 

τη διοργϊνωςη φόρουμ, ςυνεδρύων ό ςεμιναρύων πϊνω ςε κοινωνικϊ ζητόματα.  

Όλα τα προγρϊμματα εύναι διαθϋςιμα ςτην ιςτοςελύδα 

https://www.sylff.org/support_programs/ 

 

Προϋποθέςεισ υποβολήσ αίτηςησ  

 

1. Υοιτητϋσ/φοιτότριεσ ηλικύασ ϋωσ τριϊντα (30) ετών1 που ϋχουν γύνει δεκτού/ϋσ ό 

εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ) ό Διδακτορικό 

                                                           
1
 Ημερομηνύα γϋννηςησ μετϊ την 01.01.1990. 

http://www.sylff.org/


Πρόγραμμα (ΔΠ) των παρακϊτω χολών ό Σμημϊτων κοινωνικών και 

ανθρωπιςτικών επιςτημών του Ε.Κ.Π.Α.: 

 

 Νομικό χολό 

 χολό Επιςτόμησ Υυςικόσ Αγωγόσ και Αθλητιςμού 

 Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών  

 Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων και Οργανιςμών 

 Σμόμα Πολιτικόσ Επιςτόμησ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

 Σμόμα Διαχείριςησ Λιμένων και Ναυτιλίασ 

 Τμήμα Κοινωνιολογίασ 

 Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου 

 Σμόμα Αγγλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ 

 Σμόμα Γαλλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ 

 Σμόμα Γερμανικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ 

 Σμόμα Θεατρικών πουδών  

 Σμόμα Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ 

 Σμόμα Ιταλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ 

 Σμόμα Ιςπανικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ 

 Σμόμα Μουςικών πουδών 

 Σμόμα Ρωςικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ και λαβικών πουδών 

 Σμόμα Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Αςιατικών πουδών  

 Σμόμα Υιλολογύασ 

 Σμόμα Υιλοςοφύασ 

 Σμόμα Ψυχολογύασ 

 Παιδαγωγικό Σμόμα Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

 Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ  

 Σμόμα Εκπαύδευςησ και Αγωγόσ ςτην Προςχολικό Ηλικύα 

 Σμόμα Επικοινωνύασ και Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςησ 

 Σμόμα Ιςτορύασ και Υιλοςοφύασ τησ Επιςτόμησ 

 Σμόμα Θεολογύασ 

 Σμόμα Κοινωνικόσ Θεολογύασ και Θρηςκειολογύασ 

 

2. Ελϊχιςτοσ απαιτούμενοσ βαθμόσ βαςικού πτυχύου 7,5/10. 

 

3. Ελϊχιςτοσ απαιτούμενοσ βαθμόσ διπλώματοσ ΠΜ (για υποψηφύουσ ΔΠ) ό 

διπλώματοσ ΠΜ κατϊ το πρώτο ακαδημαώκό ϋτοσ ςπουδών (για υποψόφιουσ που 

βρύςκονται ςτο δεύτερο ϋτοσ ΠΜ) εύναι 8/10.  

 

4. Απαιτεύται η γνώςη τουλϊχιςτον τησ αγγλικόσ γλώςςασ ςε επύπεδο Β2, όπωσ αυτό 

αποδεικνύεται από ςχετικό τύτλο ςπουδών γλωςςομϊθειασ. Aντύςτοιχεσ 

προώποθϋςεισ ιςχύουν και για τισ ϊλλεσ ξϋνεσ γλώςςεσ. Πιςτοποιημϋνη γνώςη μιασ ό 

περιςςοτϋρων ϊλλων ξϋνων γλωςςών (με κατϊθεςη των ςχετικών αντιγρϊφων 

τύτλων ςπουδών) θα ςυνεκτιμϊται.  

 

 

  



Απαραίτητα δικαιολογητικά  

 

1. Αύτηςη υποβολόσ υποψηφιότητασ - μπορεύτε να την αναζητόςετε ςτην ιςτοςελύδα 

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-

20/SYLFF_aitisi.2019-2020.docx 

 

2. Αντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό διαβατηρύου 

 

3. Βεβαύωςη εγγραφόσ ό αποδοχόσ ςε ΠΜ ό ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.. 

 

4. Αναλυτικό βαθμολογύα πτυχύου, από την οπούα να προκύπτει ο μϋςοσ όροσ 

αριθμητικϊ. 

 

5. Δύπλωμα ΠΜ με τον τελικό μϋςο όρο βαθμολογύασ αριθμητικϊ (για υποψόφιουσ 

ΔΠ) ό αναλυτικό βαθμολογύα διπλώματοσ ΠΜ, από την οπούα να προκύπτει ο 

μϋςοσ όροσ αριθμητικϊ κατϊ το τελευταύο ϋτοσ ακαδημαώκών ςπουδών (για 

υποψόφιουσ ΠΜ οι οπούοι ϋχουν διανύςει το πρώτο ϋτοσ ςπουδών).  

 

6. Απλϊ αντύγραφα πτυχύων ξϋνων γλωςςών. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται για τισ 3 

ευρύτερα διαδεδομϋνεσ γλώςςεσ τα εξόσ διπλώματα: 

Αγγλικϊ: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιςτημύου Cambridge ό ϊλλο 

ιςότιμο.  

Γαλλικϊ: DELF B2 ό DELF 1er Degré ό Sorbonne B2 ό ϊλλο ιςότιμο. 

Γερμανικϊ: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ό Goethe-

ZERTIFIKAT Β2 ό Deutsches Sprachdiplom (DSD)-Δεύτερησ βαθμύδασ ό ϊλλο 

ιςότιμο. 

 

7. υνοπτικό βιογραφικό ςημεύωμα ςτα ελληνικϊ και αγγλικϊ. 

 

8. Δύο πρόςφατεσ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ από μϋλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ό ΣΕΙ, που ϋχουν 

προςωπικό γνώςη τησ ακαδημαώκόσ επύδοςησ και εξϋλιξησ του υποψηφύου.  

 

9. υνοπτικό ϋκθεςη (μϋχρι δύο ςελύδεσ) του υποψηφύου, ςτην οπούα περιγρϊφεται ο 

ςκοπόσ χρόςησ τησ Τποτροφύασ SYLFF, ςε ςχϋςη με τισ ακαδημαώκϋσ του ςπουδϋσ 

(ενδεικτικϊ: δαπϊνεσ για παρακολούθηςη ςυνεδρύων/ςεμιναρύων ςτο 

εςωτερικό/εξωτερικό, μετϊβαςη ςτην αλλοδαπό για εκπόνηςη ϋρευνασ ςχετικόσ με 

το αντικεύμενο ςπουδών, κλπ.).  

 

Διαδικαςία και κριτήρια επιλογήσ 

 

Η επιλογό των υποψηφύων για τη χορόγηςη των πϋντε (5) υποτροφιών SYLFF 

πραγματοποιεύται από τη υντονιςτικό Επιτροπό του Προγρϊμματοσ SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. Η 

Επιτροπό, αφού διαπιςτώςει εϊν πληρούνται οι προώποθϋςεισ τησ προκόρυξησ, καθώσ και 

την πληρότητα και ακρύβεια των προςκομιςθϋντων ςτοιχεύων, όπωσ αυτϊ προκύπτουν από 

τουσ φακϋλουσ των υποψηφύων, θα προχωρόςει ςε ςυγκριτικό αξιολόγηςη, λαμβϊνοντασ 

κυρύωσ υπ᾽όψιν: 

 

1. Ακαδημαώκϋσ επιδόςεισ υποψηφύων (βαθμολογύα/αριςτεύα, ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, 

ξϋνεσ γλώςςεσ, ακαδημαώκϋσ διακρύςεισ, βραβεύςεισ, κ.ϊ.).  



Εκτιμϊται ότι ϋνασ υποψόφιοσ που ϋχει ωσ κύρια αςχολύα του το αντικεύμενο των 

ςπουδών του μπορεύ να παρϊγει καλύτερα ακαδημαώκϊ επιτεύγματα.  

 

2. Ηγετικϋσ ικανότητεσ του υποψηφύου (εξωςτρϋφεια, διεθνεύσ διακρύςεισ,  ςυμμετοχό 

ςε κοινωφελεύσ και ακαδημαώκϋσ δραςτηριότητεσ, κ.ϊ.). 

 

3. Ποιότητα ςυνοπτικόσ ϋκθεςησ που υποβϊλλει ο/η υποψόφιοσ/α από την οπούα να 

προκύπτει με ποιόν τρόπο ο υποψόφιοσ θα αξιοποιόςει την υποτροφύα και πώσ 

αυτό ςυνδϋεται ϊμεςα με την επιτυχό ακαδημαώκό του πορεύα και την καινοτομύα 

τησ ϋρευνασ/μελϋτησ του. 

 

4. Η εκ παραλλόλου λόψη υποτροφιών  για το ύδιο αντικεύμενο ςπουδών ό/και το ύδιο 

χρονικό διϊςτημα το οπούο αφορϊ η παρούςα πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ, δύναται 

να εκτιμηθεύ αρνητικϊ κατϊ τη ςυγκριτικό διαδικαςύα επιλογόσ υποψηφύων. 

 

Προκειμϋνου να προβεύ ςτην τελικό επιλογό των υποτρόφων, η υντονιςτικό Επιτροπό του 

προγρϊμματοσ SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. καλεύ ςε προςωπικό ςυνϋντευξη όςουσ υποψηφύουσ 

προκριθούν ςε πρώτο ςτϊδιο. Επύςησ, δύναται να ζητόςει από τουσ αρμόδιουσ φορεύσ τη 

διαςταύρωςη ςτοιχεύων που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ των υποψηφύων ό/και να 

ζητόςει διευκρινύςεισ και επιπρόςθετα ςτοιχεύα απο τουσ υποψηφύουσ. 

 

Καταληκτική ημερομηνία και υποβολή δικαιολογητικών   

 

 Σo ςύνολο των δικαιολογητικών υποβϊλλεται από τουσ υποψηφύουσ ηλεκτρονικϊ ςτην 

διεύθυνςη sylff@uoa.gr ςε ϋνα email με τύτλο "Τποβολό αύτηςησ για την υποτροφύα 

SYLFF του/τησ .... (ονοματεπώνυμο)". Η υποβολό αιτόςεων θα πρϋπει να γύνεται 

από το Ιδρυματικό email του υποψηφύου, θα πρϋπει να εύναι υπογεγραμμϋνη και 

ςκαναριςμϋνη. ε περύπτωςη που δεν ϋχετε τη δυνατότητα υπογραφόσ τησ, θα 

το αναφϋρετε ςτο ςώμα του email αποδεχόμενοι ότι όςα δηλώνετε εύναι αληθό.  
 

 Καταληκτικό ημερομηνύα για την υποβολό των δικαιολογητικών εύναι η  

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 24:00. 

 

   

Όλα τα ϋγγραφα, τα οπούα ϋχει τυχόν προςκομύςει με δικό του πρωτοβουλύα ο υποψόφιοσ 

κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ και τα καταθϋςει ςτην Επιτροπό, παραμϋνουν ωσ 

αποδεικτικϊ αξιολόγηςησ ςτον φϊκελο του υποψηφύου, μαζύ με όςα 

δικαιολογητικϊ/ϋγγραφα εύχε εξ αρχόσ καταθϋςει με την αύτηςη και δεν επιςτρϋφονται. 

 

Ανακοίνωςη αποτελεςμάτων και καταβολή Τποτροφίασ SYLFF 

 

• Η ανακούνωςη των αποτελεςμϊτων επιλογόσ τόςο για τη διαδικαςύα τησ ςυνϋντευξησ 

των υποψηφύων που θα ϋχουν προκριθεύ, όςο και των τελικών ϋξι (6) υποτρόφων 

SYLFF θα γύνεται από την υντονιςτικό Επιτροπό SYLFF, μϋςω τησ επύςημησ 

ιςτοςελύδασ του Προγρϊμματοσ ςτο Ε.Κ.Π.Α. http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern-

eu/inter-bil/programma-sylff.html  

Θα ενημερωθούν προςωπικϊ μόνο οι υποψόφιοι που θα ϋχουν προκριθεύ για κϊθε μύα 

από τισ δύο ανωτϋρω φϊςεισ. Οι υποψόφιοι οφεύλουν να παρακολουθούν την ςχετικό 

ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ και να ενημερώνονται για την πορεύα τησ διαδικαςύασ.  

 

sylff@uoa.gr


 Η καταβολό του χρηματικού ποςού τησ Τποτροφύασ SYLFF θα γύνει απευθεύασ από το 

Ιαπωνικό Ίδρυμα, εφϊπαξ, τον Μϊρτιο 2021, ςε προςωπικό τραπεζικό λογαριαςμό των 

υποτρόφων ςτην Ελλϊδα, ςε απευθεύασ ςυνεννόηςη με την υπεύθυνη του Tokyo 

Foundation. 

 

Τποχρεώςεισ υποτρόφων SYLFF 

 

 Μετϊ την επιλογό τουσ, οι υπότροφοι θα κληθούν να υπογρϊψουν ϋνα Μνημόνιο 

υνεννόηςησ με το Tokyo Foundation, το Ιαπωνικό Ίδρυμα που χειρύζεται την 

υποτροφύα. Επύςησ, θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν ϋντυπο με πληροφορύεσ για το 

ακαδημαώκό τουσ αντικεύμενο. (Τπόδειγμα MOU εύναι διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα 

του προγρϊμματοσ. 

 

 Μετϊ την ολοκλόρωςη του ακαδημαώκού ϋτουσ, κατϊ το οπούο ϋλαβαν την 

υποτροφύα, οι υπότροφοι ϋχουν την υποχρϋωςη να αποςτεύλουν ςτο Tokyo 

Foundation ϋκθεςη προόδου των ςπουδών τουσ ςτα αγγλικϊ. Η ϋκθεςη θα 

κοινοποιεύται και ςτη υντονιςτικό Επιτροπό SYLFF του Ε.Κ.Π.Α.. 

  

 Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να αναφϋρουν ςτη μεταπτυχιακό ό διδακτορικό 

τουσ διατριβό, καθώσ και ςε επιςτημονικϋσ τουσ δημοςιεύςεισ ό εργαςύεσ, την 

ιδιότητϊ τουσ ωσ υποτρόφων του «Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund 

(SYLFF) για το Ε.Κ.Π.Α.». 

 

 Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να ςυμμετϋχουν ςε εκδηλώςεισ, ςυναντόςεισ ό 

ϊλλεσ δραςτηριότητεσ που πραγματοποιούνται από το Ε.Κ.Π.Α. ςτο πλαύςιο του 

Προγρϊμματοσ SYLFF.   

 

 ε περύπτωςη διακοπόσ ό μη επιτυχούσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών τουσ, οι 

υπότροφοι εύναι υποχρεωμϋνοι να ενημερώςουν ϊμεςα τη υντονιςτικό Επιτροπό 

SYLFF και να επιςτρϋψουν το ποςό τησ υποτροφύασ που τουσ ϋχει καταβληθεύ.  

 

 Εϊν οι υπότροφοι δεν ανταποκριθούν ςτισ υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνουν με το 

Μνημόνιο υνεννόηςησ (MOU), το Ιαπωνικό Ίδρυμα διατηρεύ το δικαύωμα 

ανϊκληςησ τησ υποτροφύασ. 

 

Ερωτόματα υποβϊλλονται με την ϋνδειξη θϋματοσ "ερώτημα" ςτο sylff@uoa.gr  και ςτισ 

κατϊ περύπτωςη γραμματεύεσ Σμημϊτων/χολών/Μεταπτυχιακών Προγραμμϊτων. 


