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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει υποτροφίες σε διάφορες χώρες, ειδικεύσεις και επίπεδα
σπουδών, ανάλογα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.
• Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας περιγράφονται στην ετήσια προκήρυξη, η οποία
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Υποτροφίες χορηγούνται μόνο για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν
λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως
φοίτηση. Στις περιπτώσεις αυτές και αφού το Ίδρυμα λάβει υπ’ όψιν το πραγματικό κόστος σπουδών του
υποτρόφου, το ποσό της υποτροφίας ενδέχεται να διαμορφωθεί κατ’ αντιστοιχία του μηνιαίου ποσού για
σπουδές στον τόπο μόνιμης οικογενειακής κατοικίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
• Η εκάστοτε προκήρυξη προβλέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την
αίτηση υποψηφιότητας εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με κάθε προκηρυσσόμενο
πρόγραμμα.
• Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία ειδίκευση ή ένα επιστημονικό κλάδο βάσει της
εκάστοτε Προκήρυξης. Εξαίρεση αποτελούν τα διεπιστημονικά προγράμματα.
• Η υποβολή της αίτησης στο Τμήμα Υποτροφιών δεν συνεπάγεται την αποδοχή της.
• Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους από το Τμήμα Υποτροφιών του Ιδρύματος. Όσες αιτήσεις
πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης ακολουθούν την προβλεπόμενη
διαδικασία ακαδημαϊκής αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των 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.
• 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), σύμφωνα πάντα με την
ισχύουσα προκήρυξη, η υποψηφιότητά τους κρίνεται ως νέα και υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τον χρόνο υποβολής των νέων αιτήσεων και βάσει των απαιτήσεων
της εκάστοτε προκήρυξης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
•

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλέγει και αναθέτει σε έγκριτα πρόσωπα ανώτατης ακαδημαϊκής
και εκπαιδευτικής κατάρτισης, κατωτέρω Σύμβουλοι, την εξέταση και βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων
αιτήσεων με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε κάθε προκήρυξη.

•

Οι αιτήσεις, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ταξινομούνται κατά κλάδο και επίπεδο
σπουδών και βαθμολογούνται από τους αρμόδιους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
οριζόμενα από την προκήρυξη κριτήρια αξιολόγησης.

•

Οι υποψήφιοι όλων των γνωστικών πεδίων μπορεί να κληθούν σε τηλεφωνική συνέντευξη, εάν απαιτηθεί
από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους.
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•

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. 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, εφόσον το επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της
εκάστοτε προκήρυξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
•

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 στον Κανονισμό του εκάστοτε Πανεπιστημίου.

•

Η μέγιστη χρονική διάρκεια των υποτροφιών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ως
εξής:
-24 μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές, ή κατ’ εξαίρεση 36 μήνες, σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από
το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
-36 μήνες για σπουδές διδακτορικού επιπέδου, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μέγιστης παράτασης 12
μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόοδος του υποτρόφου είναι άριστη και δεν έχουν παρέλθει 4 έτη από
την ημερομηνία πρώτης εγγραφής ή υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο
Πρόγραμμα υπερβαίνει τα 4 έτη.

•

Η διάρκεια της υποτροφίας για υποψήφιους που υποβάλλουν αίτηση για αποπεράτωση των σπουδών τους,
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.
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•

Δεν χορηγούνται παρατάσεις των εγκεκριμένων υποτροφιών, εκτός των παραπάνω αναφερομένων για
διδακτορικές σπουδές.

•

Η αίτηση για παράταση της υποτροφίας θα συνοδεύεται από προσωπική επιστολή του υποτρόφου προς το
Ίδρυμα Ωνάση με το σχετικό αίτημα, αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα καθηγητή, πρόσφατη εγγραφή
και αναλυτική βαθμολογία, απόσπασμα Κανονισμού Σπουδών για την συνολική ελάχιστη επίσημη 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.).

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
•

Οι υποτροφίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού το οποίο ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

•

Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής του υποτρόφου στο πρόγραμμα
σπουδών για το οποίο του εγκρίθηκε η υποτροφία και την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως με το Ίδρυμα.

•

Στη διάρκεια των θερινών μηνών, η υποτροφία 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.

•

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 ενδεχομένως 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 υπόψη 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 1.000 Ευρώ στους υποτρόφους για έξοδα εκτύπωσης περιορισμένου αριθμού αντιτύπων
Διδακτορικής Διατριβής, βάσει των απαιτήσεων του σχετικού Κανονισμού Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορεί
να εγκρίνει την καταβολή εφ’ άπαξ χρηματικού ποσού, μέχρι ύψους 2.000 Ευρώ για έξοδα δημοσίευσης
διατριβής περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί υποχρεωτικό
προαπαιτούμενο για την απονομή διδακτορικού τίτλου βάσει 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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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
•

Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί στις σπουδές του και να τηρεί τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στον
παρόντα Κανονισμό και στη Σύμβαση Υποτροφίας.

•

Κατά την διάρκεια της υποτροφίας δεν επιτρέπεται η ανάληψη πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης εκ
μέρους του υποτρόφου, εκτός εάν πρόκειται για απασχόληση εντός του Πανεπιστημίου ή ερευνητικού
κέντρου ή φορέα, σχετική με το αντικείμενο των σπουδών του και έχει εξασφαλίσει τη συνηγορία του
επόπτη Καθηγητή.

•

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 κάθε περίπτωση
μετά την ειδοποίηση αυτή προς το Τμήμα Υποτροφιών επέρχεται λήξη της υποτροφίας και διακόπτεται η
καταβολή στον υπότροφο οιουδήποτε ποσού υποτροφίας (ακόμα και αν πρόκειται για εγκεκριμένα ποσά
υποτροφίας).

•

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 στοιχείων Τραπεζικού
Λογαριασμού, διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου & ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

•

Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Υποτροφιών, ανά
εξάμηνο, προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του. Επίσης φροντίζει να αποστέλλει και ο
Επιβλέπων Καθηγητής απευθείας στο Ίδρυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπογεγραμμένη
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,
εφόσον ο υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση του Τμήματος Υποτροφιών του Ιδρύματος.

•

Ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, διατριβή, άρθρο) ή ανακοίνωση σε
Συνέδρια, κ.λπ., την ιδιότητά του ως υποτρόφου του Ιδρύματος και να αποστέλλει αντίγραφο των
δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Υποτροφιών. Το περιεχόμενο της
ως άνω αναφοράς θα συμφωνείται με το Ίδρυμα προ της πραγματοποίησης της ανακοίνωσης.

•

Όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του, ο υπότροφος οφείλει να καταθέσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο Τμήμα Υποτροφιών, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης σπουδών, αντίγραφο του
τίτλου σπουδών, ή βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, τελική αναλυτική βαθμολογία με
μέσο όρο ή διάκριση (αν χορηγείται) και αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας ή της
διδακτορικής διατριβής, όπου θα πρέπει να αναφέρει ρητώς την υποτροφία 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, εφόσον 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 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του εξέλιξη, για μια πενταετία τουλάχιστον μετά την λήξη της υποτροφίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•

Στο πλαίσιο χορήγησης υποτροφιών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και συμπλήρωσης
και αξιολόγησης της αίτησης για υποτροφία, εμείς, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Σ. Ωνάσης που εδρεύει στο
Βαντούζ Λίχτενσταιν («Ίδρυμα») και η εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Ευρυδάμαντος και Γαλαξία αρ. 2 και ενεργεί ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιδρύματος («ΑΡΙΟΝΑ») (η
ΑΡΙΟΝΑ και το Ίδρυμα καλούμενοι από κοινού και «εμείς») θα επεξεργαστούμε, με την ιδιότητα των «από
κοινού υπευθύνων επεξεργασίας», τα στοιχεία που παρέχουν οι υποψήφιοι με την αίτησή τους, καθώς και
όσα αναφέρονται σε αυτήν και θα ληφθούν όπως περιγράφεται σε αυτήν σε συμμόρφωση με την σχετική
εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

•

Με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας ο υποψήφιος αναγνωρίζει και
αποδέχεται το δικαίωμα μας να επεξεργαστούμε τα εν λόγω στοιχεία του όπως περιγράφεται εδώ.

•

Τα στοιχεία που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας είναι τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς που
περιγράφονται εδώ. Σε περίπτωση που, μέσω της αίτησης ή της εκτέλεσης της σύμβασης

υποτροφίας, ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα μας παρέχει στοιχεία τρίτων προσώπων (όπως
καθηγητών, συνερευνητών, γονέων κ.ο.κ.), ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα αναλαμβάνει και
εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί νόμιμα από τον ίδιο και ότι έχει το δικαίωμα
να τα διαβιβάζει σε εμάς για τον σκοπό που αναφέρεται εδώ και ότι εν γένει έχει προβεί σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες για την εν λόγω διαβίβαση, όπως, ενδεικτικά, έχει ενημερώσει
προσηκόντως τα εν λόγω σχετιζόμενα πρόσωπα για τον σκοπό και τους αποδέκτες της διαβίβασης
των στοιχείων τους και έχει λάβει την συγκατάθεσή τους όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
•

Στο μέτρο που μια υποβληθείσα αίτηση ταυτοποιεί ανήλικο τέκνο που επιθυμεί να υπαχθεί σε
προκηρυχθέν πρόγραμμα υποτροφιών, ζητάμε εκ των προτέρων όπως η σχετική αίτηση και τα
λοιπά αναγκαία έγγραφα συμπληρωθούν υπεύθυνα, υπογραφούν και υποβληθούν από τους
ασκούντες την γονική μέριμνα και την επιμέλεια αυτού. Τονίζουμε ότι για την κάθε υποβληθείσα
αίτηση βασιζόμαστε στα δεδομένα που μας παρέχονται από τον εκάστοτε υποψήφιο/υπότροφο
(ή των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτού, εφόσον πρόκειται για ανήλικο), οι
οποίοι αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την ορθότητα αυτών των στοιχείων.
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•

Τονίζουμε ότι για την υποβολή της αίτησης ή/και την εκτέλεση της σύμβασης υποτροφίας δεν ζητάμε
καταρχήν ούτε συλλέγουμε Δεδομένα ειδικής κατηγορίας (όπως πληροφορίες/πιστοποιητικά για την υγεία
του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα) που αφορούν τον υποψήφιο/Υπότροφο αντίστοιχα. Ρητώς
ορίζεται ότι στην περίπτωση και μόνο που ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα παρέχει οικειοθελώς τέτοια
Δεδομένα, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα αυτά κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής του
υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα , η οποία δίνεται σε χωριστό πεδίο στην σχετική αίτηση, εκτός εάν η
επεξεργασία των στοιχείων αυτών επιτρέπεται από άλλη νομική βάση, όπως σε περίπτωση που ο
υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα με δική του πρωτοβουλία δημοσιοποιήσει οικειοθελώς την σχετική
πληροφορία.

•

Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω Δεδομένα του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα για να μπορέσουμε
αρχικά να διαχειριστούμε και να αξιολογήσουμε την αίτησή του για τους σκοπούς επιλογής των προσώπων
που θα λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα και εφόσον το σχετικό αίτημα τύχει εγκρίσεως από εμάς, την
σύναψη και εκτέλεση της σχετικής σύμβασης και λοιπών εγγράφων για την καταβολή της υποτροφίας.
Επίσης, εφόσον η σχετική αίτηση γίνει δεκτή και ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα το επιλέξει, θα
μπορούμε να κάνουμε χρήση ορισμένων Δεδομένων του, που θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση
(ονοματεπώνυμο, εικόνα, βιογραφικά στοιχεία) για λόγους προβολής από εμάς του Προγράμματος
Υποτροφιών και των επιτυχόντων αυτού. Τα αρμόδια τμήματα και το προσωπικό μας που διαχειρίζονται και
αξιολογούν τα αιτήματα αυτά θα επεξεργαστούν τα Δεδομένα του υποψήφιου/Υποτρόφου αντίστοιχα για
τον ανωτέρω σκοπό, καθώς είναι απαραίτητο για την επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος και την
εκτέλεση των σχετικών συμβατικών κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αναθέτουμε την επεξεργασία
όλων ή ορισμένων αναγκαίων Δεδομένων του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα, υπό τις προϋποθέσεις
του νόμου και για τους σκοπούς της υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης, σε τρίτους
συνεργάτες μας (όπως ενδεικτικά σε ακαδημαϊκούς συμβούλους, τεχνικούς ή και νομικούς συμβούλους
μας), οι οποίοι θα ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία» και θα δεσμεύονται από υποχρέωση
εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις που θα ορίζονται σε συμβάσεις ή/και νομικές πράξεις αποκλειστικά για
την παροχή υπηρεσιών προς εμάς και όχι για ίδιο λογαριασμό, εκτός εάν τους παρέχετε εσείς αυτό το
δικαίωμα.

•

Σε περίπτωση που η αίτησή του υποψηφίου δεν είναι επιτυχής, θα διαγράψουμε το φυσικό αρχείο, που θα
μας έχει παράσχει, εντός εξαμήνου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκτός εάν έχουμε το δικαίωμα
να τηρούμε το σχετικό αρχείο όπως π.χ. λόγω της υφιστάμενης ιδιότητας του υποψηφίου ως υποτρόφου ή
μέλους του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος. Θα αρχειοθετήσουμε τα Δεδομένα του υποψηφίου που
περιέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση, καθώς και τους λόγους απόρριψης της σχετικής αίτησης, μετά το
πέρας της διαδικασίας επιλογής των υποτρόφων για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να
ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις διαφάνειας σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής υποτρόφων και για
την άσκηση και υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεών μας έναντι τρίτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της
εν λόγω νομοθεσίας και των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών.

•

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι επιτυχής, τα εν λόγω Δεδομένα και όσα τυχόν χρειαστούν από τον
υποψήφιο/Υπότροφο, θα τηρούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της χορήγησης σε αυτόν της
αντίστοιχης υποτροφίας υπό τους όρους που έχει ορίσει το Ίδρυμα και έχουν κοινοποιηθεί δυνάμει του
παρόντος σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία αλλά των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών
της ΑΡΙΟΝΑ και του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή τα Δεδομένα του Υποτρόφου θα τα τηρούμε για όλη
την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας συμφωνίας προς χορήγηση υποτροφίας αλλά και για όσο διάστημα έχει
την ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος. Μετά το πέρας των εν λόγω περιόδων
θα τηρούμε με ασφάλεια τα Δεδομένα του Υποτρόφου για σκοπούς αρχειοθέτησης και ιστορικότητας,
λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας και των περιόδων παραγραφής για την άσκηση
νομικών ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη διατήρησης δεδομένων, και πάλι όσων είναι
αναγκαίων, για τους ίδιους ως άνω σκοπούς, θα φροντίσουμε ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα (όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση) προς προστασία αυτών.
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•

Θα μπορούμε να τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα (email,
τηλέφωνο) σε περίπτωση που μας δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία άλλως εφόσον
υφίσταται έννομο συμφέρον μας προς τούτο, προκειμένου να αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία για τις
δράσεις μας και πάντως σε κάθε περίπτωση μέχρι να ανακαλέσει αυτή την απόφασή του.

•

Η συμπλήρωση και υποβολή σε εμάς της αίτησης είναι απαραίτητη προκειμένου ο υποψήφιος να δηλώσει
την συμφωνία του για την υπαγωγή του (ή του ανήλικου τέκνου του, όπου εφαρμόζεται σε σχέση με κάποιο
προκηρυχθέν πρόγραμμα υποτροφίας) στους όρους λήψης υποτροφίας από το Ίδρυμα όπως
γνωστοποιούνται δια του παρόντος. Συνεπώς, η μη παροχή των εν λόγω Δεδομένων από τον υποψήφιο θα
συνεπάγεται την αδυναμία μας να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν και στον νόμο
και συνεπώς να απορρίψουμε το αίτημα χορήγησης στον συγκεκριμένο υποψήφιο της αιτηθείσας
υποτροφίας.

•

Αναφορικά με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία που κάνουμε, ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα έχει
τα δικαιώματα που αναγνωρίζει, υπό τους εκεί ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, ο νόμος και
ειδικότερα:
o Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα Δεδομένα του που θα επεξεργαζόμαστε,
o

Το δικαίωμα της διόρθωσης ή και διαγραφής αυτών,

o

Το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία και να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας,

o

Το δικαίωμα της φορητότητας των Δεδομένων του σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα
την επεξεργασία.

o

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του υποψηφίου/Υποτρόφου αντίστοιχα, το
δικαίωμα να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης
που τυχόν είχε δώσει θα έχει ισχύ μόνο για το μέλλον και οποιαδήποτε επεξεργασία έγινε επί τη
βάση της συγκατάθεσης θα παραμείνει νόμιμη μέχρι την ανάκληση αυτής. Θα πρέπει να γνωρίζει
κάθε υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ή η εναντίωση θα
συνεπάγεται κατά πάσα πιθανότητα την αδυναμία μας να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που
ορίζονται στο παρόν. Θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του υποψηφίου/Υποτρόφου
αντίστοιχα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης εφόσον και στο μέτρο που επιτρέπεται από
τον νόμο και ιδίως προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική ή καταστατική υποχρέωσή
μας ή/και για να ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα ασκήσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα, θα
λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να ικανοποιήσουμε το σχετικό αίτημά εντός των προβλεπομένων στη
νομοθεσία χρονικών προθεσμιών (ενός μήνα με δυνατότητα παράτασης για άλλους δυο μήνες αν
απαιτείται λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων), ενημερώνοντας τον
συγκεκριμένο υποψήφιο/Υπότροφο αντίστοιχα γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για
τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.

•

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@onassis.org υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΡΙΟΝΑ
και του Ιδρύματος.
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•

Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος υποψήφιος/Υπότροφος αντίστοιχα διαφωνεί με την απόκριση σε
σχετικό αίτημά του και την επεξεργασία των Δεδομένων του που κάνουμε σύμφωνα με το παρόν,
δικαιούται να απευθύνει αίτημα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα), στα στοιχεία επικοινωνίας (www.dpa.gr| 1-3 Kifissias Ave., Athens 115 23 | +30
210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | complaints@dpa.gr).
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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