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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ


Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε
πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα, έχουν περατώσει με ιδιαίτερη επιτυχία τις
προπτυχιακές τους σπουδές και έχουν τα εχέγγυα για συνέχιση σπουδών σε ανώτερο επίπεδο.



Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια κατά
τη διαδικασία επιλογής.



Τα προγράμματα υποτροφιών, που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, προκηρύσσονται κατ΄ έτος
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, ανακοινώνονται στον Τύπο και δημοσιοποιούνται στο
Διαδίκτυο.



Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που
αφορούν σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης.



Υποτροφίες χορηγούνται και σε υποψήφιους, που έχουν ήδη ξεκινήσει σπουδές, εφ΄ όσον ο υπολειπόμενος
χρόνος σπουδών, από την έναρξη της υποτροφίας, είναι: α) για υποψήφιους του Προγράμματος
Εξωτερικού: Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές: 9 μήνες τουλάχιστον, β) για υποψήφιους του
Προγράμματος Εσωτερικού: τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και
1 ακαδημαϊκό έτος για διδακτορικό δίπλωμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ι.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΟ ( Μ Ε Τ ΑΠ Τ Υ Χ Ι ΑΚ Α - Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Α )

Χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του
εσωτερικού ή αναγνωρισμένων Καλλιτεχνικών Σχολών, οι οποίοι πληρούν προϋποθέσεις της αντίστοιχης
προκήρυξης υποτροφιών.
1. Σπουδές για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master, MPhil., Master1, Master2 ή άλλα ισότιμα
διπλώματα)
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες , πλην των ακόλουθων κλάδων:
• Μετάφραση-Διερμηνεία
• Αρχειονομία- Βιβλιοθηκονομία
• Συντήρηση έργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος
2. Σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (PhD, MPhil/PhD, MRes/Ph.D., Doctorat ή άλλα
ισότιμα διπλώματα)
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες, πλην των ακόλουθων κλάδων:
• Μετάφραση-Διερμηνεία
• Αρχειονομία- Βιβλιοθηκονομία
• Συντήρηση έργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος
σε υποψήφιους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία, που έχουν
ολοκληρώσει με εξαιρετική επιτυχία τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους.
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ΙΙ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του
εσωτερικού, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία,
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης προκήρυξης υποτροφιών.
1. Σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες , πλην των ακόλουθων κλάδων:
• Μετάφραση-Διερμηνεία
• Αρχειονομία- Βιβλιοθηκονομία
• Συντήρηση έργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος.
2. Σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες, πλην των ακόλουθων κλάδων:
• Μετάφραση-Διερμηνεία
• Αρχειονομία- Βιβλιοθηκονομία
• Συντήρηση έργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος
σε υποψήφιους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία, που έχουν ολοκληρώσει
με εξαιρετική επιτυχία τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΩΝΑΣΗ



Οι υποτροφίες χορηγούνται ως αναγνώριση της μακράς και ευδόκιμης υπηρεσίας των γονέων τους,
τουλάχιστον 15 χρόνων πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας ή 20 χρόνων συνεχούς υπαλληλικής υπηρεσίας.



Οι υποτροφίες αυτές αφορούν σε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας.
Υποτροφίες για σπουδές σε Ιδιωτικά Κολλέγια, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. χορηγούνται όλως εξαιρετικώς,
μόνον εάν τα Κολλέγια ή Ι.Ε.Κ. διαθέτουν επίσημο τίτλο συνεργασίας με αναγνωρισμένα στον τόπο τους
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και εάν το συγκεκριμένο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται για
το υψηλό ακαδημαϊκό του επίπεδο.



Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις για προπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μόνο στην
περίπτωση μονίμων κατοίκων του εξωτερικού.



Επίσης, χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προκηρύξεων του γενικού προγράμματος υποτροφιών.
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Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Η εκάστοτε προκήρυξη προβλέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν κατά την
υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, σύμφωνα με κάθε προκηρυσσόμενο πρόγραμμα.



Ο υποψήφιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία ειδικεύσεις ανά γνωστικό πεδίο
ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών.



Η αποστολή της αίτησης στο Τμήμα Υποτροφιών δεν συνεπάγεται την αποδοχή της.



Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους από το Τμήμα Υποτροφιών του Ιδρύματος. Οι τίτλοι
σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα ή συναφείς βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών) που απαιτούνται από την
εκάστοτε Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης, πρέπει να κατατίθενται στο Ίδρυμα εντός των οριζόμενων
προθεσμιών.



Όσες αιτήσεις πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης
ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή και
κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων.



Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές αλλαγές σπουδών σε περίπτωση που ο
υποψήφιος δεν έχει γίνει δεκτός στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υπέβαλε αίτηση και
αξιολογήθηκε.



Οι υποψήφιοι για σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού οφείλουν να υποβάλουν στο Ίδρυμα
υπεύθυνη δήλωση για το κόστος σπουδών και την οικονομική τους επάρκεια προς κάλυψη των
διδάκτρων και λοιπών εξόδων, καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών. Η οικονομική επάρκεια
πιστοποιείται από τα οικονομικά στοιχεία των γονέων ή των ίδιων των υποψηφίων ή από απαλλαγή
διδάκτρων από το Πανεπιστήμιο ή λήψη και άλλης υποτροφίας ή αμοιβής για έμμισθη θέση.



Εάν οι ήδη υπότροφοι του Ιδρύματος επιθυμούν και μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
ανώτερο επίπεδο (π.χ. από σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε διδακτορικές σπουδές), η
υποψηφιότητά τους κρίνεται ως νέα και υποχρεούνται να καταθέσουν νέα αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατά τον χρόνο υποβολής των νέων αιτήσεων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αναθέτει, κατά την ελεύθερη κρίση του, σε έγκριτα πρόσωπα
ανώτατης ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής κατάρτισης, (κατωτέρω Σύμβουλοι), την εξέταση
και βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων.



Οι αιτήσεις, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ταξινομούνται κατά κλάδο και επίπεδο
σπουδών και βαθμολογούνται από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς συμβούλους.



Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα οποία καθορίζονται από το Ίδρυμα, είναι καθαρά
ακαδημαϊκά. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και συνεκτιμώνται τα εξής:
1. Η συνολική βαθμολογία, η σειρά κατάταξης αποφοίτησης και η βαθμολογική επίδοση στα συναφή
με τη μεταπτυχιακή ειδικότητα μαθήματα που επιδιώκει ο υποψήφιος, καθώς επίσης, και το κύρος
του Πανεπιστημίου από το οποίο αποφοίτησε.
2. Το κύρος της Σχολής για την οποία κάνει αίτηση ο υποψήφιος.
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3. Το κύρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
4. Για υποψήφιους διδακτορικών σπουδών, το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Εξετάζεται κυρίως
αν το θέμα έχει πρωτοτυπία, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και κοινωνική ανταποδοτικότητα
για τη χώρα μας. Επιπλέον, για υποψήφιους διδακτορικών σπουδών εξετάζονται οι δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε Συνέδρια.
5. Το κείμενο αιτιολόγησης του υποψηφίου στο οποίο αναλύονται οι λόγοι επιλογής της
συγκεκριμένης ειδίκευσης, των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, Πανεπιστημίου ή Επόπτη
Καθηγητή (ειδικά για τα διδακτορικά), καθώς και οι μελλοντικές επιδιώξεις του υποψήφιου μετά το
πέρας των σπουδών του.
6. Οι συστατικές επιστολές και ο υπογράφων αυτές.
7. Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, ιδίως για προγράμματα σπουδών για τα οποία οι ξένες
γλώσσες κρίνονται αναγκαίες.
8. Στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, αλλά και σε όλους τους κλάδους των Τεχνών, τα δείγματα του έργου
των υποψηφίων, σε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό.
9. Η ενδεχόμενη πρακτική εμπειρία του (επαγγελματική προϋπηρεσία, πρακτική άσκηση, εθελοντική
εργασία).


Σε περίπτωση που ζητηθεί εξέταση/ακρόαση ή συνέντευξη από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, η
προσέλευση των υποψηφίων είναι υποχρεωτική.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του την
παροχή ή όχι υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Συμβούλων, αφού
εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το
δικαίωμα, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Το
Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί την απόφασή του είτε για την απόρριψη είτε
για την αποδοχή της αίτησης.



Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε όλους τους υποψήφιους μέσω της ιστοσελίδας του
Ιδρύματος: www.onassis.org → Υποτροφίες προς Έλληνες. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν
προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.



Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφ’ όσον το επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της
σχετικής Προκήρυξης.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό μηνών. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται
η 1η Οκτωβρίου (κατ’ εξαίρεση για τις Η.Π.Α. και ορισμένες άλλες χώρες η 1η Σεπτεμβρίου) του
ακαδημαϊκού έτους που αφορά η προκήρυξη. Η συνολική διάρκεια κάθε υποτροφίας δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από την αρμόδια Σχολή ή Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή
του εξωτερικού.
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Η μέγιστη χρονική διάρκεια των υποτροφιών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ως
εξής:
-24 μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή κατ’ εξαίρεση 36 μήνες, σε
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
-36 μήνες για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση
μέγιστης παράτασης 12 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει 4 έτη από την ημερομηνία
πρώτης εγγραφής ή/και ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή υπό την προϋπόθεση ότι η
ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα υπερβαίνει τα 4 έτη.
-Για το Ειδικό Πρόγραμμα για τα παιδιά Ναυτικών και Υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση η διάρκεια των
υποτροφιών για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της
εκάστοτε Σχολής.



Προκειμένου για υποψηφίους, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για αποπεράτωση των σπουδών τους, η
διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται βάσει του χρόνου που υπολείπεται από την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους χορήγησης της υποτροφίας και βάσει του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου φοίτησης
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.



Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποψήφιου, για ολιγόμηνο διάστημα,
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, αν βεβαίως συντρέχουν σοβαροί λόγοι που την
δικαιολογούν. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ή της συνέχισης των σπουδών πέρα του ενός έτους,
νέα αναστολή έναρξης χορηγείται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς και απρόβλεπτους λόγους. Μαζί με το
αίτημα αναστολής, ο υπότροφος οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα Υποτροφιών επίσημα έγγραφα που
πιστοποιούν τους λόγους, καθώς και βεβαίωση Πανεπιστημίου για τη δυνατότητα αναστολής των σπουδών,
τους λόγους και το ακριβές διάστημα αναστολής σπουδών.
Ο υπότροφος δεν μπορεί να διεκδικήσει αναστολή έναρξης της υποτροφίας σε περίπτωση που δεν έχει γίνει
δεκτός από το πρόγραμμα για το οποίο υπέβαλε αίτηση, αξιολογήθηκε και του ενεκρίθη υποτροφία ή σε
περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει τη δυνατότητα αναστολής έναρξης των σπουδών για
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Δεν χορηγούνται παρατάσεις των εγκεκριμένων υποτροφιών, εκτός των παραπάνω αναφερομένων για
διδακτορικές σπουδές.
-Για τους υποτρόφους του Προγράμματος Εξωτερικού:
Η αίτηση για παράταση της υποτροφίας θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα
καθηγητή, τυχόν βαθμολογία, απόσπασμα Κανονισμού Σπουδών για την συνολική διάρκεια σπουδών,
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης σπουδών που θα συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα
καθηγητή και υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για το κόστος σπουδών και διαβίωσης.
-Για τους υποτρόφους του Προγράμματος Εσωτερικού:
Η αίτηση για παράταση της υποτροφίας διδακτορικών σπουδών θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση
του επιβλέποντα καθηγητή, η οποία θα συνυπογράφεται από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, απόσπασμα
Κανονισμού Σπουδών για την συνολική διάρκεια σπουδών, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης
σπουδών που θα συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου
για το κόστος σπουδών και διαβίωσης.



Το Ίδρυμα αποφασίζει, κατά την κρίση του, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν
εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, επαγγελματική απασχόληση,
ήθος υποτρόφου, κ.λπ.).
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Ε. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ


Οι υποτροφίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού.



Για τους υποτρόφους εξωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ για χώρες της
Ευρώπης, 800 Λίρες Αγγλίας για το Ηνωμένο Βασίλειο και 1.200 Δολάρια για τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες
εκτός της Ευρώπης. Στους υποτρόφους ενδέχεται να καταβληθεί επίσης εφ’ άπαξ ποσό έναντι
διδάκτρων/εξόδων πρώτης εγκατάστασης ύψους 5.000 Ευρώ, 3.500 Λιρών Αγγλίας ή 5.000 Δολαρίων
Η.Π.Α. αντίστοιχα.



Για τους υποτρόφους εσωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 300 Ευρώ για όσους
σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην ίδια πόλη με την κατοικία της οικογένειας ή σε απόσταση
μέχρι 40 χλμ. από αυτήν ή σε 600 Ευρώ, για υπότροφους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από την μόνιμη
κατοικία της οικογένειας και διαμένουν στον τόπο σπουδών. Στους υποτρόφους των οποίων οι σπουδές
απαιτούν δίδακτρα ή σπουδάζουν σε άλλη πόλη από την μόνιμη οικογενειακή κατοικία και χρειάζονται
έξοδα εγκατάστασης, χορηγείται επιπλέον ποσό έως 3.000 Ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού καθορίζεται
κατά περίπτωση.



Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής του υποτρόφου στο πρόγραμμα
σπουδών για το οποίο του εγκρίθηκε η υποτροφία.



Στους υποτρόφους εξωτερικού, η υποτροφία, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο,
καταβάλλεται στο ακέραιο, μόνο σε όσους παραμένουν στον τόπο σπουδών, όταν αυτό απαιτείται από τις
ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τη φύση της εργασίας τους ή όταν απουσιάζουν μόνο για ένα μήνα.



Στους υποτρόφους του Ειδικού Προγράμματος του Ομίλου Ωνάση δεν χορηγείται υποτροφία για σπουδές
προπτυχιακού επιπέδου κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο/Αύγουστο).



Πέρα της εγκριθείσας υποτροφίας, το Ίδρυμα δεν καταβάλλει στους υποτρόφους έξοδα ταξιδίων,
συμμετοχής σε συνέδρια ή αγοράς βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. Επίσης, δεν καταβάλλεται
οικονομική ενίσχυση για σύζυγο και παιδιά.



Ο υπότροφος με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στο Τμήμα Υποτροφιών άλλη
χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχόμενα θα του δοθούν από το Πανεπιστήμιο, την Σχολή,
το Επιστημονικό Κέντρο ή άλλη πηγή (απαλλαγή από δίδακτρα, υποτροφία, βραβείο, θέση βοηθού κ.λπ.),
οπότε εναπόκειται στην κρίση του Ιδρύματος να αποφασίσει τη διατήρηση, αναστολή καταβολής, μείωση
ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πραγματικές ανάγκες του υπότροφου στην χώρα
σπουδών του.



Το Ίδρυμα μπορεί να εγκρίνει με ειδική απόφασή του την καταβολή εφ’ άπαξ χρηματικού ποσού, μέχρι
ύψους 2.000 Ευρώ στους υποτρόφους για έξοδα εκτύπωσης περιορισμένου αριθμού αντιτύπων
Διδακτορικής Διατριβής, βάσει των απαιτήσεων του σχετικού Κανονισμού Πανεπιστημίου. Σχετική αίτηση
υποβάλλεται από τον υπότροφο μετά την αναγόρευσή του σε διδάκτορα και συνοδεύεται από αντίγραφα
αποδείξεων σχετικών εξόδων.
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ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ


Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί στις σπουδές του και να τηρεί τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στον
παρόντα Κανονισμό, στη Σύμβαση Υποτροφίας και στο Έντυπο «Υποχρεώσεις Υποτρόφων».



Κατά την διάρκεια της υποτροφίας δεν επιτρέπεται η ανάληψη πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης εκ
μέρους του υποτρόφου.



Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ΄ όσον δεν παρακωλύεται η παρακολούθηση και ικανοποιητική πορεία των
σπουδών, μπορεί να εγκριθεί από το Ίδρυμα η δυνατότητα πλήρους απασχόλησης υποτρόφων Εσωτερικού.



Σε περίπτωση που ο υπότροφος ολοκληρώσει τις σπουδές του πριν από την ημερομηνία λήξης της
υποτροφίας, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Τμήμα Υποτροφιών και να ζητήσει την διακοπή της,
διαφορετικά υποχρεούται να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που καταβλήθηκε μετά την πρόωρη λήξη των
σπουδών. Ως λήξη σπουδών θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς παρουσίασης/υποστήριξης της
διδακτορικής διατριβής ή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή επιτυχούς εξέτασης του συνόλου
των μαθημάτων για την απόκτηση του τίτλου και όχι η ημερομηνία της ορκωμοσίας.



Σε περίπτωση που ο υπότροφος ολοκληρώσει τις σπουδές του μετά την ημερομηνία λήξης της υποτροφίας,
οφείλει να αποστέλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις (προσωπική και του επόπτη καθηγητή), μέχρι την ολοκλήρωση
των σπουδών του.



Σε περίπτωση που ο Υπότροφος δεν ολοκληρώσει ή διακόψει τις σπουδές για τις οποίες χορηγήθηκε
υποτροφία, υποχρεούται σε επιστροφή των ποσών που έλαβε κατά την διάρκειά της. Η υποχρέωση
επιστροφής της υποτροφίας δεν ισχύει, εάν η αδυναμία ολοκλήρωσης των σπουδών ή διακοπής αυτών
οφείλεται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, την βασιμότητα των οποίων θα εξετάζει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος.



Ο υπότροφος γνωστοποιεί αμέσως στο Τμήμα Υποτροφιών κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού
τηλεφώνου ή στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού.



Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Υποτροφιών, ανά εξάμηνο, προσωπική έκθεση για την
πορεία των σπουδών του. Επίσης φροντίζει να αποστέλλει και ο Επιβλέπων-Καθηγητής απ’ ευθείας στο
Ίδρυμα εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας. Η
μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της
υποτροφίας, εφ’ όσον ο υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση του Τμήματος Υποτροφιών
του Ιδρύματος.



Ειδικά για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα, η συνέχιση της υποτροφίας κάθε επόμενο
ακαδημαϊκό έτος εξαρτάται από την βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του υποτρόφου για την
ικανοποιητική πρόοδο των σπουδών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σπουδών.



Ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, διατριβή, άρθρο) ή ανακοίνωση σε
Συνέδρια, κ.λπ., την ιδιότητά του ως υποτρόφου του Ιδρύματος.



Όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του, ο υπότροφος οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα Υποτροφιών, σε εύλογο
χρονικό διάστημα, αντίγραφο του τίτλου σπουδών (σε φωτοτυπία) και από την διπλωματική του εργασία ή
την διδακτορική διατριβή φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας, όπου αναφέρει ότι υπήρξε
υπότροφος του Ιδρύματος.
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Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και αφού καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Τμήμα
Υποτροφιών, ο υπότροφος μπορεί να εγγραφεί στον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος.



Ο υπότροφος καλείται, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις
του στην πατρίδα του.



Οι υπότροφοι προσκαλούνται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν και να συνδράμουν εθελοντικά σε
κοινωφελείς δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση και του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος, σχετικές με την
ειδικότητά τους, τόσο κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας, όσο και μετά το πέρας αυτής. Επίσης, οι
υπότροφοι προσκαλούνται να συμμετέχουν σε δράσεις δημοσιότητας του Ιδρύματος που στοχεύουν στην
ανάδειξη του θεσμού των υποτροφιών και στη σημασία του στο πλαίσιο της παιδείας σήμερα.



Ο υπότροφος οφείλει επίσης, να ενημερώνει το Ίδρυμα γραπτώς για την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του
εξέλιξη, για μια πενταετία τουλάχιστον μετά την λήξη της υποτροφίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Η΄ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.
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