ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (24o) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
& ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 24ο ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών με ημερομηνία έναρξης την 1η
Οκτωβρίου 2018, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς, πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων
των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου και υποψήφιους διδάκτορες.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τα γνωστικά πεδία που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:
Α) Ανθρωπιστικές Επιστήμες: (*)
Φιλολογία
Γλωσσολογία
Αρχαιολογία
Παιδαγωγικά

Λογοτεχνία
Ιστορία
Φιλοσοφία
Ψυχολογία

(*) Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα στον κλάδο των Ανθρωπιστικών
Επιστημών, ενδέχεται μία (1) υποτροφία να απονεμηθεί σε ερευνητή προκειμένου να
συνεργαστεί στενά με το Αρχείο Καβάφη για την παραγωγή καινοτόμων ερευνών για τον Κ.
Π. Καβάφη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει και διευκολύνει την
ακαδημαϊκή έρευνα και τοποθετεί το ίδιο το Αρχείο Καβάφη στην καρδιά της ακαδημαϊκής
έρευνας. Επιπλέον, ενδέχεται μία (1) υποτροφία να απονεμηθεί σε ερευνητική πρόταση
που συσχετίζεται με τις συλλογές της Ωνασείου Βιβλιοθήκης. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το περιεχόμενο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω
σύνδεσμο: www.onassislibrary.gr

Β) Κοινωνικές Επιστήμες:
Πολιτικές Eπιστήμες
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Κοινωνιολογία
Κοινωνική Πολιτική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαιρείται η Νομική Επιστήμη

Γ) Οικονομικές Επιστήμες:
Ναυτιλιακές Σπουδές
Δημόσια Οικονομία

Χρηματοοικονομικά
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Δ) Καλές Τέχνες: (αφορά μόνο σε θεωρητικές σπουδές)
Ιστορία της Τέχνης
Μουσική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Πολιτιστική Διοίκηση

Εικαστικά
Χορός
Φωτογραφία
Νέα Μέσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί αν η προτεινόμενη έρευνα λαμβάνει υπ’ όψη και την
ενδεχόμενη διακλαδική ή διεπιστημονική διάσταση του εκάστοτε θέματος.
Τονίζεται ότι oι υποτροφίες Κατηγορίας Δ και Ε θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε όσους
δηλώσουν ρητά ότι έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους για τουλάχιστον οκτώ [8] ώρες
μηνιαίως σε συγκεκριμένο διδακτικό (ή ερευνητικό) πρόγραμμα σε ΑΕΙ της Ελλάδας. Το
πρόγραμμα αυτό θα ανακοινωθεί στο Τμήμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς του Ιδρύματος
Ωνάση και θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα του Πανεπιστημίου που συσχετίζεται με το
γνωστικό πεδίο του υποψηφίου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Πρόγραμμα προβλέπει επιστημονική έρευνα και παράδοση μαθημάτων/σεμιναρίων σε ΑΕΙ
της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και μόνο για τα ως άνω αναφερόμενα
γνωστικά πεδία.
1. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
α) Αλλογενείς αλλοδαποί.
β) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και μόνο για την Κατηγορία Δ και Ε, έχουν και οι
Κύπριοι πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται και κατοικούν μονίμως εκτός Ελλάδας.
γ) Μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής (από
δευτέρας γενεάς και εξής), μόνο εάν φοιτούν σε αλλοδαπά πανεπιστήμια ή εργάζονται και
διαμένουν μονίμως στην αλλοδαπή.
δ) Η ερευνητική χορηγία της Κατηγορίας Δ και Ε αφορά και σε Έλληνες την καταγωγή ή
ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον ακαδημαϊκή
επαγγελματική απασχόληση σε πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκού επιπέδου ερευνητικά κέντρα
του εξωτερικού.
ε) Η ως άνω διευκρίνιση αφορά επίσης στους διδακτορικούς υποψηφίους, ελληνικής
καταγωγής ή ιθαγένειας (Κατηγορία Γ), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό, έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό πτυχίο στην
αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος τουλάχιστον από δεκαπενταετίας
(15ετίας).
2. Πρώην υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς δικαιούνται να
υποβάλουν νέα αίτηση για χορηγία ή υποτροφία μόνον εφ’ όσον έχουν παρέλθει πέντε πλήρη
(5) ακαδημαϊκά έτη από το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο έκαναν χρήση της
προηγούμενης χορηγίας ή υποτροφίας.
3. Πρώην υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν
λάβει χορηγία ή υποτροφία δύο φορές ήδη, δεν δικαιούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
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4. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της χορηγίας πέραν των προβλεπομένων από
την Προκήρυξη μηνών για κάθε κατηγορία.
5. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μετάθεσης της χορηγίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
6. Η έγκριση ή μη της υποτροφίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την
απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβάνει υπ’ όψιν του αλλά δεν
δεσμεύεται από τις εισηγήσεις επιστημονικών επιτροπών που ορίζει το ίδιο. Επομένως το
Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή όχι τις αιτήσεις χωρίς καμία αιτιολογία. Οι διαβουλεύσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και οι εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών είναι
εμπιστευτικές και δεν ανακοινώνονται στους υποψηφίους. Η υποβολή αιτήσεως σημαίνει
πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της προκηρύξεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
_______________________________________________________________________

1. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.org > Υποτροφίες >
Υποτροφίες προς Αλλοδαπούς > Κατηγορία Γ, Δ ή Ε.
2. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν
την αίτηση. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις
που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης
αποσύρονται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης. Με την υποβολή αίτησης για
υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης.
3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της
καθορισμένης
προθεσμίας
που
αναγράφεται
στην
παρούσα
Προκήρυξη
(συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών επιστολών). Παράλειψη υποβολής
οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της προθεσμίας, συνεπάγεται τη δυσμενή
αξιολόγηση ή/και απόρριψη της αίτησης.
4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για υποτροφία το τελευταίο έτος και
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα με νέα αίτηση, δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά. Απαιτούνται μόνο τα εξής: α) έντυπο αιτήσεως
με φωτογραφία β) νέο βιογραφικό σημείωμα γ) νέα επιστολή με την περιγραφή του
ερευνητικού τους σχεδίου/προγράμματος διδασκαλίας.
5. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, τα έντυπα αιτήσεων και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
(βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.λπ.), πρέπει απαραιτήτως να
συντάσσονται στην ελληνική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Αν έχουν συνταχθεί σε
άλλη γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση από αρμόδιες υπηρεσίες σε μία από τις ως
άνω γλώσσες.
6. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν
επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή φωτοτυπίες των επισήμων εγγράφων (σε σχήμα σελίδας
Α4 [297 x 210 mm]).
8. Οι υποψήφιοι του Προγράμματος, υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά ως
ακολούθως:
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Υποβολή αίτησης και αποστολή δικαιλογητικών:


Ο υποψήφιος μελετά προσεκτικά την Προκήρυξη και στη συνέχεια συμπληρώνει την
αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.org >
Υποτροφίες > Υποτροφίες για Αλλοδαπούς > Κατηγορία Γ, Δ ή Ε > Ηλεκτρονική
Αίτηση και σημειώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
μέχρι και τις 28/02/2018.



Παράλληλα, συγκεντρώνει σε έντυπη μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και τα αποστέλλει ταχυδρομικά συστημένα ή τα καταθέτει αυτοπροσώπως -ή μέσω
αντιπροσώπου - μέχρι και 28/02/2018 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
κατάθεσης, βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 7, 105 58 ΑΘΗΝΑ
[Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης]

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Frédérique
Hadgiantoniou στα ακόλουθα στοιχεία:
Διεύθυνση: Αισχίνου 7, 105 58 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: +30 210 37 13 018
e-mail: fhadgiantoniou.ffp@onassis.org
fax: +30 210 37 13 013
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.

Αριθμός Χορηγιών: Έως δέκα [10]

2.

Διάρκεια: Τρεις [3] μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2018–Σεπτέμβριος 2019

3.
Απευθύνονται σε:
Καθηγητές Πανεπιστημίου όλων των βαθμίδων κατόχους διδακτορικού τίτλου:
(i) Τακτικούς Καθηγητές Πανεπιστημίου
(ii) Αναπληρωτές Καθηγητές Παν/μίου
(iii) Επίκουρους Καθηγητές Παν/μίου και Λέκτορες
οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν επί τόπου έρευνα ή
συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς σε σχέση με συγκεκριμένο αντικείμενο
(βλέπε κατωτέρω).
4.
Προϋποθέσεις: Για υποτροφία αυτής της κατηγορίας, αίτηση μπορούν να υποβάλουν
μόνον κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
5.
Ανταποδοτική διδασκαλία: τονίζεται ότι oι υποτροφίες Κατηγορίας Δ και Ε θα δοθούν κατά
προτεραιότητα σε όσους δηλώσουν ρητά ότι έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους για
τουλάχιστον οκτώ [8] ώρες μηνιαίως σε συγκεκριμένο διδακτικό (ή ερευνητικό) πρόγραμμα σε ΑΕΙ
της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αυτό θα ανακοινωθεί στο Τμήμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς του
Ιδρύματος Ωνάση και θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα του Πανεπιστημίου που συσχετίζεται με το
γνωστικό πεδίο του υποψηφίου.
6.
Αντικείμενο της έρευνας/διδασκαλίας: Η έρευνα/διδασκαλία πρέπει να αφορά σε θέμα το
οποίο να ενδιαφέρει άμεσα την παιδεία, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδος ή να έχει
άμεση κοινωνική ανταποδοτικότητα για την Ελλάδας.
7.
Εκπλήρωση υποχρεώσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάληψη από τους υποψηφίους των υποχρεώσεων που αναφέρονται κατωτέρω:
(α) Την παράδοση μαθημάτων/σεμιναρίων στο γνωστικό πεδίο και ειδικότερα στο θέμα
έρευνας για το οποίο τους έχει εγκριθεί η υποτροφία, τα οποία θα ενταχθούν σε οργανωμένα
προγράμματα σπουδών ΑΕΙ της Ελλάδας, ως Επισκέπτες Καθηγητές, σε συνεννόηση με την
υπεύθυνη του Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς, η οποία θα φροντίζει για την όλη
διαδικασία.
(β) Οι Καθηγητές δεσμεύονται στην έκδοση ενός ή δυο άρθρων σε αναγνωρισμένο
επιστημονικό περιοδικό ή ενός κεφαλαίου σε συλλογικό τόμο ή βιβλίο/μονογραφία με τα
αποτελέσματα της έρευνας την οποία ολοκλήρωσαν με την υποτροφία του Ιδρύματος, εντός
διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το τέλος της χρήσης της χορηγίας και να
αναφέρουν το Ίδρυμα ως χορηγό της έρευνάς τους στην Ελλάδα.
(γ) Οι Καθηγητές θα προσκαλούνται κατά περίπτωση να δώσουν μια διάλεξη σε χώρο που θα
συναποφασιστεί με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια της υποτροφίας τους.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ
1. Έντυπο αιτήσεως είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος είτε μέσω ταχυδρομείου είτε
αυτοπροσώπως (βλ. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης).
2. Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας.
3. Μία (1) φωτογραφία διαβατηρίου.
4. Μία επιστολή του υποψηφίου όπου αναφέρονται οι εξής πληροφορίες με την κάτωθι
αρίθμηση:
α) Ο τίτλος, ο σκοπός και το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας που επιθυμεί να
διεξαγάγει στην Ελλάδα, ο υποψήφιος και ο λόγος για τον οποίο η μετάβασή του στην Ελλάδα
κρίνεται απαραίτητη.
β) Περιγραφή προτεινόμενου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων/σεμιναρίων βάσει
των υποχρεώσεων (βλ. Ειδικοί όροι/Προϋποθέσεις, παράγραφοι 5, 6, 7 (α), σελ.5.
γ) Άλλες επιστημονικές έρευνες υπό εξέλιξη στην Ελλάδα.
δ) Προηγούμενες συνεργασίες με ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο.
ε) Ονόματα & στοιχεία επικοινωνίας μελών της ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και
Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων ή ερευνητικών Κέντρων με τα οποία θα συνεργαστεί ο
υποψήφιος.
στ) Προτεινόμενη περίοδος χρήσης της υποτροφίας και πρόγραμμα ταξιδιών εντός Ελλάδας
(εάν προβλέπονται) για τις ανάγκες της έρευνας/διδασκαλίας.
ζ) Γνώση της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, όταν
εξ ορισμού δεν απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιστημονικών αναγκών, δεν είναι
απαραίτητη. Η στοιχειώδης όμως, γνώση της θα συνεκτιμάται θετικά κατά την επιλογή των
αιτήσεων.
5. Επιστολή αποδοχής συνεργασίας από Καθηγητή Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, με την οποία να
επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει το θέμα της έρευνας και ότι ενεργεί ως υπεύθυνος για την πορεία
και εξέλιξη της έρευνας/διδασκαλίας για τον υποψήφιο. Ο συνεργαζόμενος καθηγητής στην
Ελλάδα υποχρεούται στην αποστολή μιας τελικής έκθεσης μετά το πέρας της υποτροφίας στην
οποία θα περιγράφονται τα οφέλη της συνεργασίας.
6. Βεβαίωση από τον ακαδημαϊκό φορέα της χώρας του υποψηφίου ότι εγκρίνεται το
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και ότι του επιτρέπεται η μετάβασή του στην Ελλάδα για
την εκπόνησή της έρευνας.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές: μία [1] από την Ελλάδα (εάν αυτό είναι δυνατόν) και μία [1] από
το εξωτερικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει επαφές με την Ελλάδα, μπορεί να
αποστείλει δύο (2) συστατικές επιστολές από το εξωτερικό. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να
έχουν συνταχθεί ειδικά για την αίτηση της υποτροφίας του Ιδρύματος και να απευθύνονται στο
Ίδρυμα Ωνάση, Πρόγραμμα Υποτροφιών για Αλλοδαπούς Επιστήμονες και Υποψήφιους
Διδάκτορες. Σημειώνεται ότι φωτοτυπίες συστατικών επιστολών δεν γίνονται δεκτές. Οι
επιστολές μπορούν να σταλούν απ’ ευθείας στο Ίδρυμα από τους συστήνοντες, ταχυδρομικώς ή να
περιλαμβάνονται εξ’αρχής στον φάκελο του υποψηφίου, σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.
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8. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος.
9. Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει ο υποψήφιος, με την ακριβή ακαδημαϊκή
του θέση.
10. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα με κατάλογο εργογραφίας και δημοσιεύσεων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ
1.
Κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για τον/την επιχορηγούμενο/η
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας και μόνο κατά την άφιξη και οριστική αναχώρησή του/της από
την Ελλάδα ύψους:
α) έως Ευρώ Τριακοσίων (€300.-) για την Ευρώπη και
β) έως Ευρώ Χιλίων ( €1.000.-) για υπερατλαντικό ταξίδι ή ταξίδι από και προς χώρες της Ασίας
και της Αφρικής.
Η έκδοση του εισιτηρίου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποτρόφου.
2.
Μηνιαία αποζημίωση Ευρώ Χιλίων Τριακοσίων (€ 1.300.-) για κάλυψη του κόστους
διαμονής, διατροφής και όλων των άλλων εξόδων για κάθε μήνα παραμονής στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1)
Η υποτροφία δεν καλύπτει την περίοδο από 15 Ιουλίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2018.
Εκτός των ανωτέρω, δεν παρέχεται καμία άλλη διευκόλυνση σε οποιαδήποτε περίπτωση από το
Ίδρυμα. Επίσης, δεν παρέχεται επίδομα ή αεροπορικό εισιτήριο για τυχόν σύζυγο ή συνοδό.
2)
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας πέραν του προβλεπόμενου από
την Προκήρυξη ορίου των τριών μηνών.
3)

Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μετάθεσης της υποτροφίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.

Αριθμός Χορηγιών: Έως τρεις [10]

2.

Διάρκεια: Έξι [6] μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2018–Σεπτέμβριος 2019

3.
Απευθύνονται σε:
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα για να
πραγματοποιήσουν επί τόπου έρευνα ή συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς
σε σχέση με συγκεκριμένο αντικείμενο (βλέπε κατωτέρω).
4.
Προϋποθέσεις: Για υποτροφία αυτής της κατηγορίας, αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
5.
Ανταποδοτική διδασκαλία: τονίζεται ότι oι υποτροφίες Κατηγορίας Δ και Ε θα δοθούν κατά
προτεραιότητα σε όσους δηλώσουν ρητά ότι έχουν φροντίσει να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένο
διδακτικό (ή ερευνητικό) πρόγραμμα σε ΑΕΙ της Ελλάδας. Το πρόγραμμα αυτό θα ανακοινωθεί
στο Τμήμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς του Ιδρύματος Ωνάση και θα πραγματοποιηθεί στο
Τμήμα του Πανεπιστημίου που συσχετίζεται με το γνωστικό πεδίο του υποψηφίου.
6.
Αντικείμενο της έρευνας: Η έρευνα πρέπει να αφορά θέμα το οποίο να ενδιαφέρει άμεσα
την παιδεία, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας ή να έχει άμεση κοινωνική
ανταποδοτικότητα για την Ελλάδα.
7.
Εκπλήρωση υποχρεώσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάληψη από τους υποψηφίους των υποχρεώσεων που αναφέρονται κατωτέρω:
(α) Οι ερευνητές δεσμεύονται στην έκδοση ενός ή δύο άρθρων σε αναγνωρισμένο επιστημονικό
περιοδικό ή ενός κεφαλαίου σε συλλογικό τόμο ή βιβλίο/μονογραφία με τα αποτελέσματα της
έρευνας την οποία ολοκλήρωσαν με την υποτροφία του Ιδρύματος, εντός διαστήματος είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών από το τέλος της χρήσης της χορηγίας και να αναφέρουν το Ίδρυμα ως
χορηγό της έρευνάς τους στην Ελλάδα.
(β) Οι υποτροφίες αυτές έχουν σκοπό, κατά κύριο λόγο, την έρευνα. Εντούτοις, απαιτείται από
τους επιχορηγούμενους υποτρόφους, η παράδοση μαθημάτων/σεμιναρίων στο γνωστικό πεδίο
και ειδικότερα στο θέμα έρευνας για το οποίο τους έχει εγκριθεί η υποτροφία και τα οποία θα
ενταχθούν σε οργανωμένα προγράμματα σπουδών ΑΕΙ της Ελλάδας, ως επισκέπτες ερευνητές, σε
συνεννόηση με την υπεύθυνη του Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς Επιστήμονες και
Υποψήφιους Διδάκτορες, η οποία θα φροντίζει για την όλη διαδικασία.
(γ) Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα προσκαλούνται κατά περίπτωση να δώσουν μια διάλεξη σε
χώρο που θα συναποφασιστεί με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια της υποτροφίας
τους.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε
1.

Έντυπο αιτήσεως είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε
αυτοπροσώπως (βλ. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης).

2.

Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας.

3.

Μία (1) φωτογραφία διαβατηρίου.

4.

Μία επιστολή του υποψηφίου όπου αναφέρονται οι εξής πληροφορίες με την κάτωθι
αρίθμηση:

α) Ο τίτλος, ο σκοπός και το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας που επιθυμεί να
διεξαγάγει στην Ελλάδα ο υποψήφιος και γιατί η μετάβαση του στην Ελλάδα κρίνεται
απαραίτητη.
β) Περιγραφή προτεινόμενου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων/σεμιναρίων βάσει
των υποχρεώσεων (βλ. Ειδικοί όροι/Προϋποθέσεις, παράγραφοί 5 & 7 (β). Άλλες
επιστημονικές έρευνες υπό εξέλιξη στην Ελλάδα
γ) Προηγούμενες συνεργασίες με ελληνικό πανεπιστήμιο, ερευνητικό ίδρυμα ή ινστιτούτο
δ) Ονόματα & στοιχεία επικοινωνίας μελών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και
πανεπιστημίων, ινστιτούτων ή ερευνητικών κέντρων με τα οποία θα συνεργαστεί ο
υποψήφιος
ε) Προτεινόμενη περίοδος χρήσης της υποτροφίας και πρόγραμμα ταξιδίων εντός Ελλάδος
(εάν προβλέπονται) για τις ανάγκες της έρευνας/διδασκαλίας
στ) Γνώση της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, όταν
εξ ορισμού δεν απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιστημονικών αναγκών, δεν είναι
απαραίτητη. Η στοιχειώδης, όμως, γνώση της θα συνεκτιμάται θετικά κατά την επιλογή των
αιτήσεων
5. Επιστολή αποδοχής συνεργασίας από Καθηγητή Α.Ε.Ι. της Ελλάδα με την οποία να
επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει το θέμα της έρευνας και ότι ενεργεί ως υπεύθυνος για την πορεία
και εξέλιξη της έρευνας/διδασκαλίας για τον υποψήφιο. Ο Έλληνας συνεργαζόμενος καθηγητής
υποχρεούται στην αποστολή μιας απολογιστικής έκθεσης μετά το πέρας της υποτροφίας στην
οποία θα περιγράφονται τα οφέλη της συνεργασίας.
6. Βεβαίωση από τον ακαδημαϊκό φορέα της χώρας του υποψηφίου ότι εγκρίνεται το
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και ότι του επιτρέπεται η μετάβασή του στην Ελλάδα για
την εκπόνησή της έρευνας.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές: μία [1] από την Ελλάδα (εάν αυτό είναι δυνατόν) και μία [1] από
το εξωτερικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει επαφές με την Ελλάδα, μπορεί να
αποστείλει δύο (2) επιστολές από το εξωτερικό. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να έχουν
συνταχθεί ειδικά για την αίτηση της υποτροφίας του Ιδρύματος και να απευθύνονται στο Ίδρυμα
Ωνάση, Πρόγραμμα Υποτροφιών για Αλλοδαπούς. Σημειώνεται ότι φωτοτυπίες συστατικών
επιστολών δεν γίνονται δεκτές. Οι επιστολές μπορούν να σταλούν απ’ ευθείας στο Ίδρυμα από
τους συστήνοντες ταχυδρομικώς ή να περιλαμβάνονται εξ’αρχής στον φάκελο του υποψηφίου σε
χωριστούς κλειστούς φακέλους.
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8. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος
9. Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει ο υποψήφιος, με την ακριβή ακαδημαϊκή
του θέση (αφορά μόνο στους καθηγητές πανεπιστημίων όλων των βαθμίδων)
10. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα με κατάλογο εργογραφίας και δημοσιεύσεων

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε
1. Κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για τον/την επιχορηγούμενο/η από
τον τόπο μόνιμης κατοικίας και μόνο κατά την άφιξη και οριστική αναχώρησή του/της από την
Ελλάδα ύψους:
α) έως Ευρώ Τριακοσίων (€300.-) για την Ευρώπη και
β) έως Ευρώ Χιλίων ( €1.000.-) για υπερατλαντικό ταξίδι ή ταξίδι από και προς χώρες της
Ασίας και της Αφρικής.
Η έκδοση του εισιτηρίου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποτρόφου.
2. Μηνιαία αποζημίωση Ευρώ Χιλίων Τριακοσίων (€ 1.300.-) για κάλυψη του κόστους διαμονής,
διατροφής και όλων των άλλων εξόδων για κάθε μήνα παραμονής στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1)
Η υποτροφία δεν καλύπτει την περίοδο από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2018. Εκτός των
ανωτέρω, δεν παρέχεται καμία άλλη διευκόλυνση σε οποιαδήποτε περίπτωση από το Ίδρυμα.
Επίσης δεν παρέχεται επίδομα ή αεροπορικό εισιτήριο για τυχόν σύζυγο ή συνοδό.
2)
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας πέραν του προβλεπόμενου από
την Προκήρυξη ορίου των έξι μηνών.
3)

Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μετάθεσης της υποτροφίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.
Αριθμός Χορηγιών: Τέσσερεις [4]
2.
Διάρκεια: Από πέντε [5] έως δέκα [10] μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2018–
Σεπτέμβριος 2019
3.
Όριο Ηλικίας: Σαράντα [40] έτη κατ’ ανώτατο όριο
4.
Προϋποθέσεις:
α) ο κλάδος έρευνας του υποψηφίου να ανήκει στους κλάδους που καλύπτονται από το
Πρόγραμμα
β) ο υποψήφιος να είναι ήδη εγγεγραμμένος σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή του
εξωτερικού για διδακτορικό πρόγραμμα
γ) οι υποτροφίες καλύπτουν μόνο την έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα
5. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, οι υπότροφοι της Κατηγορίας Γ έχουν την
υποχρέωση να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Ωνάση: α) Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος, β)
του εξωφύλλου, γ) της πρώτης σελίδας και δ) του πίνακα κεφαλαίων της Διατριβής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
1.
Έντυπο αιτήσεως είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος είτε μέσω ταχυδρομείου ή
αυτοπροσώπως (βλ. Διαδικασία υποβολής αίτησης)
2.

Μία (1) φωτογραφία διαβατηρίου

3.
Αντίγραφα όλων των πτυχίων/διπλωμάτων πανεπιστημίων, μεταφρασμένα στην ελληνική
ή την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και επικυρωμένα από επίσημη Δημόσια Αρχή
4.
Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοιτήσεως από όλα τα πανεπιστήμια όπου έχει
φοιτήσει ο υποψήφιος, στην οποία να αναγράφεται ο τελικός βαθμός κάθε πτυχίου
5.
Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής, όπου είναι εγγεγραμμένος ο
υποψήφιος για το διδακτορικό του δίπλωμα, στην οποία θα αναφέρεται επίσης ο ακριβής τίτλος
της διδακτορικής διατριβής του
6.
Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο της ελληνικής γλώσσας: Για το έγγραφο αυτό, οι υποψήφιοι
παρακαλούνται να απευθύνονται στα σχετικά τμήματα του Πανεπιστημίου τους ή σε σχολές
Ελληνικής γλώσσας ή στην Ελληνική Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα τους. Σημειώνεται ότι η
γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή
αιτήσεως στην Κατηγορία αυτή, εκτός εάν η έρευνα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλη
γλώσσα, στα Αγγλικά ή Γαλλικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη κάτοχος του
απαιτούμενου διπλώματος ή πτυχίου, οφείλει να μεριμνήσει για την αποστολή του το αργότερο
έως την 31η Μαρτίου 2018.
7.
Τέσσερις (4) πρωτότυπες συστατικές επιστολές, δύο (2) από το εξωτερικό και, εάν είναι
δυνατόν, δύο (2) από την Ελλάδα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει επαφές με την
Ελλάδα, μπορεί να αποστείλει τέσσερις (4) συστατικές επιστολές από το εξωτερικό
8.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
1.
Ένα αεροπορικό εισιτήριο economy class μετ’ επιστροφής για τον/την υπότροφο από τον
τόπο μόνιμης κατοικίας του/της και μόνο κατά την άφιξη και οριστική αναχώρησή του/της από
την Ελλάδα
2.
Μηνιαία αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Οκτακοσίων Πενήντα (€ 850.-)
για κάλυψη του κόστους διατροφής, διαμονής και όλων των άλλων εξόδων.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1)
Η υποτροφία δεν καλύπτει τον μήνα Αύγουστο 2018. Εκτός των ανωτέρω, δεν παρέχεται σε
οποιαδήποτε περίπτωση καμία άλλη διευκόλυνση. Επίσης δεν παρέχεται επίδομα ή αεροπορικό
εισιτήριο για τυχόν σύζυγο ή συνοδό.
2)
Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας πέραν του προβλεπόμενου από
την Προκήρυξη ορίου.
3)

Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα μετάθεσης της υποτροφίας σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
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