
Σύντομεσ οδηγίεσ αναφορικά με την προκήρυξη των υποτροφιών SYLFF  

ακαδημαΰκού έτουσ 2020-21 και την κατάθεςη αιτήςεων. 

Αριθμόσ Υποτροφιών:  Για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2020-21 προκηρύςςονται πϋντε (5) 

υποτροφύεσ , κϊθε μύα ύψουσ USD 10.000 .  

Καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ αιτόςεων: Κυριακό 8 Νοεμβρύου 2020 και ώρα 24:00 

Τρόποσ υποβολόσ αιτόςεων: Αποκλειςτικϊ ηλεκτρονικϊ, με email ςτη διεύθυνςη sylff@uoa.gr   

Άλλεσ πληροφορύεσ: 

1)  Ερωτόματα μπορεύτε να απευθύνετε :  

α) Στισ Γραμματεύεσ Τμημϊτων/Σχολών/Μεταπτυχικών Προγραμμϊτων 

β) μϋςω email ςτο sylff@uoa.gr  

2)  Αύτηςη-δικαιολογητικϊ:   

 Τo ςύνολο των δικαιολογητικών υποβϊλλεται από τουσ υποψηφύουσ ηλεκτρονικϊ ςτην διεύθυνςη 

sylff@uoa.gr ςε ϋνα email με τύτλο "Υποβολό 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. Σε περύπτωςη που 

δεν ϋχετε τη δυνατότητα υπογραφόσ τησ, θα το αναφϋρετε ςτο ςώμα του email 

αποδεχόμενοι ότι όςα δηλώνετε εύναι αληθό.  Παρακαλεύςθε να χρηςιμοποιεύτε 

προγρϊμματα ςμύκρυνςησ αρχεύων. Δεν θα γύνεται αποδεκτό  

Το θϋμα του email θα εύναι: "Υποβολό αύτηςησ για την υποτροφύα SYLFF του/τησ .... 

(ονοματεπώνυμο) ". 

 Θα πρϋπει να λϊβετε εντόσ τησ επόμενησ εργϊςιμησ μϋρασ απαντητικό email ότι ελόφθη η 

αύτηςη ςασ (ςε περύπτωςη που δεν το λϊβετε παρακαλεύςθε να υποβϊλετε ςχετικό 

ερώτημα ςτο sylff@uoa.gr . Το email αυτό θα εύναι απλώσ επιβεβαύωςη λόψησ αύτηςησ και 

ςε καμύα περύπτωςη δεν θα ςημαύνει ότι ϋχει γύνει δεκτό προσ εξϋταςη (εϊν για παρϊδειγμα 

δεν πληρούνται κϊποια κριτόρια) και αςφαλώσ μπορεύ να ςασ ζητηθούν επιπρόςθετα 

ςτοιχεύα μετϊ το πϋρασ τησ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ και τη διαςταύρωςη των 

ςτοιχεύων των αιτόςεων όπου αυτό απαιτεύται 

 οι ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ θα επιςυνϊπτονται ό θα δύνεται η δυνατότητα ςτο μϋλοσ ΔΕΠ να 

τισ ςτϋλνει ο ύδιοσ εϊν επιθυμεύ. Σε περύπτωςη που οι ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ περικλεύονται 

ςτην αύτηςό ςασ, απαραύτητα κϊθε επιςτολό θα φϋρει υπογραφό και πλόρη ςτοιχεύα του 

ςυςτόςαντοσ. Σε περύπτωςη που επιθυμεύ να αποςτεύλει ο ύδιοσ από το Ιδρυματικό του 

email την ςυςτατικό επιςτολό, εύναι αποδεκτό και απλό email προσ  sylff@uoa.gr με Θϋμα 

"Συςτατικό επιςτολό για τον/την... - να ςυμπεριληφθεύ ςτην αύτηςό του/τησ για την 

υποτροφύα SYLFF" 

 Το αγγλικό βιογραφικό που θα επιςυνϊψετε παρακαλεύςθε να εύναι ςε μορφό word. 

 

Από τη Γραμματεύα τησ Συντονιςτικόσ Επιτροπόσ SYLFF 
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