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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Ε:

Δεν πληρώ όλους τους όρους της προκήρυξης. Η αίτησή μου θα προχωρήσει στην διαδικασία
αξιολόγησης;

Α:

Όχι. Η αίτηση πρέπει να πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Ε:

Είμαι Κύπριος/Κύπρια ελληνικής καταγωγής. Μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών προς Έλληνες;

Α:

Ναι, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Ε:

Έχω αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είμαι κάτοχος απολυτηρίου Ελληνικού
Λυκείου αλλά δεν έχω λάβει ακόμη την ελληνική ιθαγένεια μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Α:

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Ε:

Οι σπουδές μου δεν αποσκοπούν στην απόκτηση τίτλου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση στο
Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες;

Α:

Όχι. Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση αφορούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
τίτλου για σπουδές στο Εξωτερικό και μεταπτυχιακού τίτλου για σπουδές στην Ελλάδα.

Ε:

Το πρόγραμμα σπουδών μου είναι εξ αποστάσεως, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Α:

Όχι, οι 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.

Ε:

Πόσες χώρες μπορώ να δηλώσω στην Αίτησή μου;

Α:

Μπορείτε να δηλώσετε μία μόνο χώρα σπουδών. Μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει
διακρατικό πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να αναφέρετε τις επιπλέον χώρες στο αντίστοιχο πεδίο
της αίτησης.

Ε:

Πόσα Πανεπιστήμια μπορώ να δηλώσω στην Αίτησή μου;

Α:

Μπορείτε να δηλώσετε, κατ’ ανώτατο όριο, έως και 5 Πανεπιστήμια της ίδιας χώρας. Δεν επιτρέπεται
η υποβολή αίτησης για περισσότερες από μία χώρες σπουδών.

Ε:

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα του ενός επίπεδα σπουδών ή επιστημονικούς
κλάδους ή ειδικεύσεις;

Α:

Όχι. Η αίτηση αφορά σε ένα επίπεδο σπουδών και μία ειδίκευση ή έναν επιστημονικό κλάδο βάσει
της εκάστοτε Προκήρυξης. Εξαίρεση αποτελούν τα διεπιστημονικά προγράμματα. Η επιλογή του
επιστημονικού κλάδου γίνεται σε συνάρτηση με την ειδίκευση των επιδιωκόμενων σπουδών και
πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ε:

Μπορώ να υποβάλω αίτηση και για Master1 και για Master2;

Α:

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών και στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση του Πανεπιστημίου η οποία να πιστοποιεί τη
δυνατότητα αυτόματης εγγραφής σας στο Master2 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Master1. Σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο μεταπτυχιακά επίπεδα.
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Ε:

Στην προκήρυξη δεν αναγράφεται ο επιστημονικός κλάδος ή η ειδίκευση των επιδιωκόμενων
σπουδών μου. Θα γίνει δεκτή η αίτησή μου;

Α:

Όχι. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που υποβάλλονται για τους επιστημονικούς κλάδους και τις
ειδικεύσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Ε: Οι πτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2022. Έχω το δικαίωμα να υποβάλω
αίτηση;
Α: Όχι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών το αργότερο έως την
28η Φεβρουαρίου 2022.
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Ε:

Πληρώ τους όρους της προκήρυξης, είναι απαραίτητο να αποστείλω βεβαίωση σειράς
κατάταξης αποφοίτησης υποψηφίου;

Α:

Η βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψηφίου στο πτυχίο ζητείται ως δικαιολογητικό από
όλους τους υποψηφίους.

Ε:

Έχω ήδη ξεκινήσει τις σπουδές μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για αποπεράτωσή τους;

Α:

Για το Πρόγραμμα Εξωτερικού: Εάν το διάστημα που απομένει μετά την 1η
Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 2022 (ανάλογα με την έναρξη του προγράμματος) είναι τουλάχιστον 9
μήνες βάσει επίσημης βεβαίωσης Πανεπιστημίου ή Σχολής. Για το Πρόγραμμα Εσωτερικού: Εάν
το διάστημα που απομένει μετά την 1η Οκτωβρίου 2022 είναι τουλάχιστον 6 μήνες βάσει βεβαίωσης
εγγραφής.
Υποτροφίες δεν χορηγούνται αναδρομικά σε κανένα από τα προγράμματα.
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Ε:

Υπέβαλα αίτηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022, απαιτείται η εκ νέου υποβολή όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών;

A:

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εκ νέου όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
ορίζει η προκήρυξη.

Ε:

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών;

Α:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022.
Από την ανωτέρω ημερομηνία εξαιρείται μόνο η επίσημη αποδοχή από το Πανεπιστήμιο/ Σχολή,
εφ’ όσον δεν είναι διαθέσιμη έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
-Οι υποψήφιοι Εξωτερικού: πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση αποδοχής το αργότερο μέχρι τις 31
Μαΐου 2022 μαζί με τη βεβαίωση ετήσιου κόστους σπουδών της σχολής και την προσωπική
υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών του υποψηφίου. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του
Πανεπιστημίου ανακοινώνονται μετά από την ημερομηνία αυτή, οι υποψήφιοι πρέπει να
ενημερώσουν γραπτώς το Τμήμα Υποτροφιών για την ημερομηνία ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων.
-Οι υποψήφιοι Εσωτερικού: οποτεδήποτε την αποκτήσουν και μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων
του Ιδρύματος περί τα μέσα Ιουλίου 2022.
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Ε:

Με ποιο τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Α:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.onassis.org Υποτροφίες
Υποτροφίες 2022-23. Προσοχή: Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν την αίτηση που αφορά στο
σωστό πρόγραμμα υποτροφιών (Εξωτερικού ή Εσωτερικού).

Ε:

Με ποιο τρόπο αποστέλλονται τα δικαιολογητικά;

Α:

Εντός της ηλεκτρονικής αίτησης περιλαμβάνεται υπερσύνδεσμος τον οποίο οι υποψήφιοι
πρέπει να πατήσουν προκειμένου να οδηγηθούν στη σελίδα του OneDrive-File Request του
Ιδρύματος και να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους. Συνιστάται η αρίθμηση των δικαιολογητικών
κατ’ αντιστοιχία της προκήρυξης. Όταν επισυναφθεί το σύνολο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι
καλούνται να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο τους στα ελληνικά με κεφαλαίους χαρακτήρες (σε
περίπτωση διπλών ονομάτων ή επιθέτων, αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό με μία παύλα μεταξύ
τους) στο ειδικό πεδίο και πατούν το κουμπί upload. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι υποψήφιοι
επανέρχονται αυτομάτως στο περιβάλλον της αίτησης, προκειμένου να διαβάσουν την Υπεύθυνη
Δήλωση και να δηλώσουν την αποδοχή τους με τους όρους αυτής, ώστε να την υποβάλουν οριστικά
και να λάβουν κωδικό επιβεβαίωσης.
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Ε:

Μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ιδρύματος Ωνάση
ή να τα αποστείλω ταχυδρομικώς;

Α:

Δεν γίνεται δεκτή η κατάθεση δικαιολογητικών στα γραφεία του Ιδρύματος ούτε η ταχυδρομική
αποστολή τους. Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ε:

Πώς μπορώ να αποστείλω τις συστατικές επιστολές;

Α:

Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους
τους καθηγητές, αποκλειστικά και μόνο από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση που
διαθέτουν στο Πανεπιστήμιο / Ερευνητικό Κέντρο που απασχολούνται, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org που διαθέτει το Τμήμα Υποτροφιών του
Ιδρύματος Ωνάση για τον σκοπό αυτό. Στο θέμα του e-mail πρέπει να αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στον οποίο αναφέρεται η συστατική επιστολή.

Ε:

Μπορούν να αποσταλούν περισσότερες από δύο (2) συστατικές επιστολές;

Α:

Ναι, αλλά ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνολικά. Η τρίτη επιστολή μπορεί
να αφορά και σε επαγγελματική προϋπηρεσία.

Ε:

Μπορεί ο Καθηγητής μου να γράψει τη συστατική επιστολή σε επιστολόχαρτο του
Πανεπιστημίου;

Α:

Ναι, αρκεί να συμπεριλάβει σε αυτήν τις πληροφορίες που ζητούνται στο πρότυπο συστατικής
επιστολής που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ε:

Έχω ήδη λάβει τις συστατικές επιστολές. Μπορώ να τις επισυνάψω στα απαιτούμενα
δικαιολογητικά;

Α:

Όχι, οι συστατικές επιστολές είναι απόρρητες και αποστέλλονται από τους ίδιους τους Καθηγητές.

Ε:

Τα σαρωμένα αντίτυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να είναι επικυρωμένα;

Α:

Όχι, το Ίδρυμα ζητά σαρωμένα απλά αντίτυπα των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Φυσικά, σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν ήδη στην κατοχή τους επικυρωμένα αντίτυπα, αυτά γίνονται
δεκτά.

Ε:

Στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και του Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Σχεδιασμού
Προϊόντων ζητείται έγχρωμο portfolio μεγέθους Α4 σε μορφή .pdf. Μπορώ να αποστείλω
ταχυδρομικώς το έγχρωμο portfolio σε σκληρόδετη έκδοση;

Α:

Όχι, το δείγμα εργασίας πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά έως και 28/2/2022.

Ε:

Διεξάγονται συνεντεύξεις των υποψηφίων;

Α:

Μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους. Η διεξαγωγή της
συνέντευξης (προσωπικής ή τηλεφωνικής) θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2022,
κατόπιν έγκαιρης προσωπικής ειδοποίησης του υποψηφίου.

Ε:

Μπορώ να ενημερωθώ τηλεφωνικά εάν έλαβα ή όχι υποτροφία;

Α:

Όχι, τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθούν ατομικά
στους υποψηφίους αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος τον Ιούλιο 2022.

Ε:

Έχω δυνατότητα ένστασης εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία;

Α:

Όχι. Ο αριθμός των υποβαλλομένων αιτήσεων είναι πολύ μεγάλος και δεν επιτρέπει την ικανοποίηση
όλων των υποψηφιοτήτων, ακόμη και αν είναι υψηλού επιπέδου. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του τη χορήγηση ή μη
υποτροφίας και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.
Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης
Δήλωσης.

Ε:

Μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Εξωτερικού και στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών Εσωτερικού ταυτόχρονα;

Α:

Όχι. Η αίτηση πρέπει να αφορά μόνο σε ένα πρόγραμμα υποτροφιών (Εσωτερικού ή
Εξωτερικού).
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