ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019
Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 18ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων,
ακαδημαϊκού έτους 2018/2019. Θα προσφέρει μέχρι 6 χορηγίες ως ακολούθως:
1. Μία επιχορήγηση για έκδοση Διδακτορικής Διατριβής σε Βιβλίο.
2. Τέσσερις επιχορηγήσεις για τη διεκπεραίωση αντίστοιχων Eρευνητικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
3. Μία επιχορήγηση για την πραγματοποίηση Eπιστημονικού Συνεδρίου ή Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης στην
Ελλάδα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν την αίτηση. Η
αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης ή δεν συνοδεύονται από τα απιτούμενα δικαιολογητικά,
αποσύρονται αυτόματα από την διαδικασία αξιολόγησης.
2. Με την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση 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. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε
δικαιολογητικού εντός της οριζόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται τη δυσμενή αξιολόγηση ή/και απόρριψη
της αίτησης.
4. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που έχουν λάβει προηγούμενη χορηγία, στο πλαίσιο του
Προγράμματος αυτού, την τελευταία πενταετία.
5. Η χορηγία δεν έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως, δεν καλύπτει εκδόσεις, συνέδρια/καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 1η Οκτωβρίου 2018 ή ερευνητικά προγράμματα για το
μέρος της έρευνας που ενδεχομένως έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία.
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1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η διδακτορική διατριβή πρέπει:
α)

Να έχει εκπονηθεί με υποτροφία του Ιδρύματος.

β)

Να έχει βαθμολογηθεί με άριστα όμοφωνα ή να έχει λάβει κάποια άλλη τιμητική διάκριση.

γ)

Να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία.

δ)

Να είναι έτοιμη προς έκδοση.

ε)

Να έχει γίνει αποδεκτή προς έκδοση από έγκριτο εκδοτικό οίκο με συγκεκριμένους
διατυπωμένους όρους (χρόνος έκδοσης, αριθμός αντιτύπων και προϋπολογισμός).

Η χορηγία καλύπτει το κόστος έκδοσης του βιβλίου μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση θα δοθεί προτεραιότητα σε υποτρόφους που πραγματοποίησαν διεθνείς
δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους ή μετά την επιτυχή υποστήριξη αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγχρωμη Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα (4 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο). Θα αναφέρονται:
προσωπικά στοιχεία υποψήφιου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες/επιπλέον
προσόντα, επιστημονική δραστηριότητα, διακρίσεις/βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια,
δημοσιεύσεις.
4. Βαθμολογία Διατριβής και άλλες διακρίσεις.
5. Πρακτικό Κρίσεως του Υποψήφιου Διδάκτορα.
6. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ΑΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής εξέλιξης του
υποψήφιου. Η μία συστατική να προέρχεται απαραιτήτως από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο υπογράφων
την επιστολή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει: α) πόσο χρόνο γνωρίζει τον υποψήφιο και με ποια
ιδιότητα, β) ποια ήταν η μέχρι τώρα ακαδημαϊκή επίδοση και εξέλιξη του υποψήφιου.
Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εμπιστευτικές. Παράκληση να δίδονται σε κλειστό φάκελο στον
υποψήφιο, ώστε να αποστέλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διαφορετικά να ταχυδρομούνται απ’
ευθείας από τους Καθηγητές στο Τμήμα Υποτροφιών προς Έλληνες → Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
Συνδέσμου Υποτρόφων (Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα).
7. Αντίγραφο του τελικού κειμένου της προς έκδοση Διατριβής.
8. Αντίγραφο συμφωνητικού από τον Εκδοτικό Οίκο για την ανάληψη έκδοσης του βιβλίου.
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9.

Πληροφοριακά στοιχεία για τον εκδοτικό οίκο (2 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο), στα οποία θα
συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για το προφίλ του εκδοτικού οίκου, το είδος εκδόσεων που πραγματοποιεί
και ενδεικτικό κατάλογο των σημαντικότερων εκδόσεων.

10. Αναλυτικός προϋπολογισμός σύμφωνα με την προσφορά του Εκδοτικού Οίκου από τον οποίο να
αιτιολογείται η συνολική δαπάνη.
11. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει αν λαμβάνει τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις για
την συγκεκριμένη έκδοση και και να εξηγεί τον τρόπο κάλυψης της συνολικής δαπάνης, σε περίπτωση που
δεν επαρκεί η χορηγία του Ιδρύματος.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(με συμμετοχή τουλάχιστον ενός και κατά προτίμηση πλειόνων μελών του Συνδέσμου)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
α)

Ο υποψήφιος, μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με
Άριστα στον οικείο με την έρευνα κλάδο, κύριος ερευνητής και συντονιστής του
προτεινόμενου προγράμματος.

β)

Η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του
εξωτερικού.

γ)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση
του διδακτορικού τίτλου, συναφή με την προτεινόμενη έρευνα.

δ)

Το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης δεν πρέπει να αποτελεί επανάληψη διδακτορικής
διατριβής ή άλλης εκπονηθείσας εργασίας.

ε)

Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της πρωτοτυπίας και της κοινωνικής
ανταποδοτικότητας.

στ)

Όριο ηλικίας: Έτος γέννησης 1972 και εξής.

Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ελέγχονται ιδιαιτέρως η καινοτομία, η σκοπιμότητα και
η αναμενόμενη επιστημονική και κοινωνική προσφορά της προτεινόμενης έρευνας, όπως επίσης, η
δυνατότητα υλοποίησής της εντός του χρόνου της χορηγίας. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα σε
υποτρόφους που πραγματοποίησαν διεθνείς δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους
ή μετά την επιτυχή υποστήριξη αυτής.
Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης ανά ερευνητικό πρόγραμμα ανέρχεται σε € 10.000 ετησίως. Η
διάρκεια της επιχορήγησης είναι από 12 έως 24 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Το ποσό της
επιχορήγησης καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με ημερομηνία έναρξης καταβολής την 1η Οκτωβρίου 2018.
Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει το κόστος προμήθειας οργάνων, υλικών και βιβλίων, τα έξοδα ταξιδίων
που τυχόν θα απαιτηθούν και ευλόγως την αποζημίωση του ή των ερευνητών. Τα όργανα, υλικά και βιβλία
που θα αγορασθούν περιέρχονται στον αντίστοιχο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό φορέα μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγχρωμη Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του κύριου ερευνητή και των συνερευνητών, στην ελληνική γλώσσα (4
σελίδες κατ’ ανώτατο όριο) για κάθε έναν. Θα αναφέρονται: προσωπικά στοιχεία υποψήφιου, σπουδές που
έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες και επίπεδο γνώσης αυτών. Επίσης, επιστημονική και επαγγελματική
δραστηριότητα, διακρίσεις/βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια, δημοσιεύσεις ή αποδεκτές
προς δημοσίευση εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με αναφορά στο δείκτη
απήχησης κάθε επιστημονικού περιοδικού, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα.
4. Αντίγραφο Διδακτορικού τίτλου όπου να αναγράφεται ο αξιολογικός/βαθμολογικός χαρακτηρισμός αυτού.
Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν χορηγεί τίτλους με αξιολογικό/βαθμολογικό χαρακτηρισμό,
απαιτείται σχετική βεβαίωση.
5. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ΑΕΙ ή πρόσωπα που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής
και επιστημονικής εξέλιξης του υποψήφιου. Ο υπογράφων την επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως να
αναφέρει: α) πόσο χρόνο γνωρίζει τον υποψήφιο και με ποια ιδιότητα, β) ποια ήταν η μέχρι τώρα
ακαδημαϊκή επίδοση και εξέλιξη του υποψήφιου.
Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εμπιστευτικές. Παράκληση να δίδονται σε κλειστό φάκελο στον
υποψήφιο, ώστε να αποστέλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διαφορετικά να ταχυδρομούνται απ’
ευθείας από τους Καθηγητές στο Τμήμα Υποτροφιών προς Έλληνες → Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
Συνδέσμου Υποτρόφων (Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα).
6. Βεβαίωση Αποδοχής Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού κέντρου (απαραιτήτως υπογεγραμμένη) για την
διεξαγωγή της έρευνας, όπου να αναφέρονται το θέμα της έρευνας, τα ονοματεπώνυμα του κύριου
ερευνητή και των λοιπών συμμετεχόντων στο ερευνητικό πρόγραμμα, η ημερομηνία έναρξης και
εκτιμώμενη ημερομηνία περάτωσης της έρευνας. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως ότι ο
υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής και συντονιστής του έργου.
7. Αναλυτική Ερευνητική πρόταση όπου θα αναγράφονται: Αντικείμενο, στόχος και πρωτοτυπία της έρευνας,
ποια η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα,
αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της έρευνας. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.
8. Ενδεικτική Βιβλιογραφία για το προτεινόμενο θέμα.
9. Αναλυτικός προϋπολογισμός από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη.
10. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει αν λαμβάνει τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις για τη
συγκεκριμένη έρευνα και να εξηγεί τον τρόπο κάλυψης της συνολικής δαπάνης, σε περίπτωση που δεν
επαρκεί η χορηγία του Ιδρύματος.
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3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η’ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(με συμμετοχή πλειόνων μελών του Συνδέσμου και δυνατότητα πρόσκλησης προσωπικοτήτων από το
εξωτερικό)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο υποψήφιος:
α) είναι ο κύριος υπεύθυνος, διοργανωτής και συντονιστής του συνεδρίου ή της καλλιτεχνικής
εκδήλωσης.
β) αναφέρει ρητά το θέμα, το χρόνο και τόπο πραγματοποίησης του συνεδρίου ή της
καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
γ) αναφέρει τα ονόματα των λοιπών μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
δ) Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για επιχορήγηση θεατρικών, κινηματογραφικών
τηλεοπτικών έργων και όπερας.
Σημειώνεται ότι:
α. κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για Επιστημονικό Συνέδριο θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπ’ όψιν η
κοινωνική ανταποδοτικότητα και η αναμενόμενη ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη.
β. κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για Καλλιτεχνική Εκδήλωση θα αξιολογηθεί η πρωτοτυπία του
θέματος, η αναμενόμενη κοινωνική απήχηση και ανταποδοτικότητα.
Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγχρωμη Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του κύριου υπευθύνου και των λοιπών συμμετεχόντων, στην ελληνική
γλώσσα (4 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο) για κάθε έναν. Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: προσωπικά
στοιχεία υποψήφιου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες και επίπεδο γνώσης αυτών.
Επίσης, επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, διακρίσεις/ βραβεύσεις, συμμετοχή σε
σεμινάρια/συνέδρια/καλλιτεχνικές διοργανώσεις, δημοσιεύσεις ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με αναφορά στο δείκτη απήχησης κάθε επιστημονικού
περιοδικού, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα.
4. Περιγραφή και Αιτιολογημένη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Για Επιστημονικό Συνέδριο: τίτλος και θεματική κατάταξη του Συνεδρίου, εμπλεκόμενοι φορείς, μέλη
οργανωτικής επιτροπής, μέλη επιστημονικής επιτροπής, κατάλογος προσκεκλημένων ομιλητών, γλώσσα
διεξαγωγής του συνεδρίου, τόπος διεξαγωγής, χρονικό διάστημα διεξαγωγής και εκτιμώμενος αριθμός
συνέδρων. Στην αιτιολογημένη έκθεση θα πρέπει να αναφερθούν οι στόχοι του Συνεδρίου, εάν έχει
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν κάτι ανάλογο με παρεμφερές θέμα, ποια η πρωτοτυπία, ποια είναι τα
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αναμενόμενα οφέλη (επιστημονικά, κοινωνικά), σε τι κοινό απευθύνεται, πως θα αξιοποιηθούν τα
συμπεράσματα του συνεδρίου.
β. Για Καλλιτεχνική Εκδήλωση: τίτλος και θεματολογία, εμπλεκόμενοι φορείς (αν υπάρχουν), υπεύθυνοι
παραγωγής, κατάλογος συμμετεχόντων, τόπος διεξαγωγής, χρονικό διάστημα διεξαγωγής. Στην
αιτιολογημένη έκθεση θα πρέπει να αναφερθούν οι στόχοι της Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης, εάν έχει
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν κάτι ανάλογο με παρεμφερές θέμα, ποια η πρωτοτυπία, ποια είναι τα
αναμενόμενα καλλιτεχνικά οφέλη, σε τι κοινό απευθύνεται, τι απήχηση θα έχει.
5. Υπογεγραμμένη Βεβαίωση από τον Υπεύθυνο του Χώρου Διεξαγωγής του Επιστημονικού Συνεδρίου ή
της Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Συνεδρίου ή της Καλλιτεχνικής
Εκδήλωσης.
6. Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ή της Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης (συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα ο
χρόνος και τόπος πραγματοποίησης).
7. Αναλυτικός προϋπολογισμός από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη.
8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει αν λαμβάνει τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις για το
συγκεκριμένο/η συνέδριο/καλλιτεχνική εκδήλωση και να εξηγεί τον τρόπο κάλυψης της συνολικής
δαπάνης, σε περίπτωση που δεν επαρκεί η χορηγία του Ιδρύματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1.

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. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των
καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Αιτήσεις που δεν πληρούν
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης ή δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αποσύρονται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.

2.

Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων, υποβάλλουν την αίτησή τους και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά
ως ακολούθως:
Βήμα 1ο Συμπληρώνουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος:
www.onassis.org Υποτροφίες Σύνδεσμος Υποτρόφων Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
Ηλεκτρονική Αίτηση, μέχρι και 31/3/2018 και σημειώνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης.
Βήμα 2ο Συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν σε φυσική μορφή
ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι και 31/3/2018 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει
σφραγίδας Ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ
[Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Τηλ: 210 37 13 050, & -057

E-mail: statsi.fph@onassis.org ,

Web: http://www.onassis.org

achantzolou.fph@onassis.org
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3. Καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και
δικαιολογητικών (31/3/2018).
4. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από Πανεπιστήμια ή άλλους φορείς του
εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
5. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν απλές φωτοτυπίες των
επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση. Μόνο οι υποψήφιοι για έκδοση
διδακτορικής διατριβής μπορούν να παραλάβουν το αντίγραφο της υπό έκδοσης διατριβής τους, εφ’
όσον το επιθυμούν και το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στο Ίδρυμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Οι αιτήσεις ελέγχονται από τo Τμήμα Υποτροφιών εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης
και εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις
προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από Ακαδημαϊκούς Συμβούλους του Ιδρύματος (Καθηγητές Α.Ε.Ι.,
Ειδικούς Επιστήμονες και Καλλιτέχνες) κατά την ελεύθερη κρίση τους και στη συνέχεια υποβάλλονται οι
σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του την παροχή ή μη
επιχορήγησης και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων. Επίσης, μετά την έκδοση
των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές
ενστάσεις.
4. Η χορηγία μπορεί να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σε οποιονδήποτε χρόνο, εφ’
όσον διαπιστωθεί η μη ικανοποιητική πρόοδος της έρευνας ή η χρήση της χρηματοδότησης για σκοπούς
άλλους από τους εγκεκριμένους.
5. Σε κάθε περίπτωση, η χορηγία ανακαλείται, εάν, μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την έναρξη
ισχύος της (01/10/2018), δεν έχει γίνει ενεργοποίηση αυτής.
6. Η χορηγία του Ιδρύματος πρέπει να αναφέρεται σε κάθε έκδοση, δημοσίευση, πρόγραμμα και λοιπό υλικό
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που έχει σχέση με το επιχορηγούμενο πρόγραμμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψήφιους τον Ιούλιο 2018, μέσω της
ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.onassis.org  Σύνδεσμος Υποτρόφων Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Μελών.
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