19ο Πρόγραμμα Χορηγιών & Ενισχύσεων των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων

Θα χορηγηθούν
▪ Αποκλειστικά σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση

▪ 1 επιχορήγηση για έκδοση διδακτορικής διατριβής σε Βιβλίο έως 10.000 ευρώ

▪ έως 2 επιχορηγήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό
διάρκειας 12 – 24 μηνών, χωρίς δυνατότητα παράτασης έως 10.000 ευρώ ετησίως
ή 20.000 ευρώ για διετία στα ακόλουθα πεδία έρευνας:

Η επιχορήγηση δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δεν καλύπτονται εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 1/10/2019 ή
ερευνητικά προγράμματα για το μέρος της έρευνας που ενδεχομένως έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
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Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1
▪

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 Έρευνα σχετική με το έργο του Καβάφη
 Γλωσσολογία, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
- Εξόρυξη Κειμενικών Δεδομένων (Text & Data Mining)
- Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language
Processing)
- Επεξεργασία Γλώσσας & Τεχνητή Νοημοσύνη (Processing
Language & Artificial Intelligence)
- Νευρογλωσσολογία (Neurolinguistics)
 Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία & Ηθική, μόνο στις
κάτωθι ειδικεύσεις:
- Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence
Ethics)
- Ηθική των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των
Επικοινωνιών (Information & Communication Technology
Ethics)
- Βιοηθική (Bioethics)
- Ηθική της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science
Ethics)
 Υπολογιστική Αρχαιολογία, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
- Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic
Information System)
- Αρχαιομετρία

▪ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 Ειδική αγωγή

 Κοινωνική Ανθρωπολογία & Ανθρωπογεωγραφία
 Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις, μόνο για σπουδές που
αφορούν:
- Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική
 Αστικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
- Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property
Rights)
 Eμπορικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
- Δίκαιο Ανταγωνισμού (Competition Law)
 Οικονομικά, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
- Οικονομικά της Καινοτομίας
- Οικονομικά της Πληροφορίας
 Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
 Επικοινωνία & ΜΜΕ, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
- Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)
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Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1
▪ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

▪ ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 Μηχανολόγοι Μηχανικοί, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:

 Βιολογία

- Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών
 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
- Αστικός Σχεδιασμός

 Φυσικές Επιστήμες
 Χημεία
 Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων

- Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

 Μαθηματικά & Στατιστική

- Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός

 Πληροφορική

 Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες
 Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

▪ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Ιατρική - Παθολογικός τομέας
 Ιατρική - Κλινικοεργαστηριακός τομέας
 Ιατρική – Χειρουργικός τομέας
 Ιατρική Βιοτεχνολογία
 Φαρμακευτική/Φαρμακολογία
 Νοσηλευτική, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
- Φροντίδα ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις ειδικεύσεις που αναφέρονται σε κάθε κλάδο και μόνο για μία ειδίκευση. Η επιλογή
γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.
1
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Όροι και προϋποθέσεις
▪ Έκδοση διδακτορικής διατριβής:
▪ πρέπει έχει εκπονηθεί με υποτροφία του Ιδρύματος
▪ να έχει βαθμολογηθεί με άριστα ομόφωνα ή να έχει λάβει κάποια άλλη τιμητική διάκριση
▪ να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία
▪ να είναι έτοιμη προς έκδοση
▪ να έχει γίνει αποδεκτή προς έκδοση από έγκριτο εκδοτικό οίκο με συγκεκριμένους διατυπωμένους
όρους (χρόνος έκδοσης, αριθμός αντιτύπων & προϋπολογισμός)
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Δικαιολογητικά Έκδοσης
1. Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 4 σελίδες) στα ελληνικά. Θα αναφέρονται:
α. Προσωπικά Στοιχεία
β. Πραγματοποιηθείσες σπουδές
γ. Επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές & αναφορά στο δείκτη απήχησης αυτών, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε σεμινάρια)
δ. Επαγγελματική εμπειρία
ε. Επιπλέον προσόντα (γνώση ξένων γλωσσών, διακρίσεις/βραβεύσεις, άλλες δεξιότητες κ.λπ.)

3. Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου & βαθμολογία ή πρακτικό κρίσης διατριβής & άλλες διακρίσεις1
4. Δύο συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από Καθηγητές ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής εξέλιξης του υποψήφιου (η μία πρέπει να είναι από
τον επιβλέποντα καθηγητή)2
5. Αντίγραφο του τελικού κειμένου της προς έκδοση διατριβής
6. Αντίγραφο συμφωνητικού από τον Εκδοτικό Οίκο για την ανάληψη έκδοσης του βιβλίου όπου θα αναφέρεται ο αριθμός αντιτύπων και το κόστος έκδοσης
7. Αναλυτικός προϋπολογισμός σύμφωνα με την προσφορά του Εκδοτικού Οίκου από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη στο νόμισμα της χώρας όπου θα
πραγματοποιηθεί η έκδοση
8. Πληροφοριακά στοιχεία για τον εκδοτικό οίκο (προφίλ εκδοτικού οίκου, είδος εκδόσεων που πραγματοποιεί, ενδεικτικό κατάλογο σημαντικότερων εκδόσεων) έως 2
σελίδες
9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει αν λαμβάνει άλλη χρηματοδότηση για την συγκεκριμένη έκδοση και να εξηγεί τον τρόπο κάλυψης της
συνολικής δαπάνης, σε περίπτωση που δεν επαρκεί η χορηγία του Ιδρύματος
10. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής.

1. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν απονέμει τίτλο με διάκριση ή δε διατίθεται πρακτικό κρίσης διατριβής, απαιτείται σχετική βεβαίωση/απόσπασμα Κανονισμού που να το πιστοποιεί.
2. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους Καθηγητές στο Ίδρυμα σαρωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: achantzolou.fph@onassis.org ή σε κλειστό φάκελο στη
διεύθυνση: Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα
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Όροι και προϋποθέσεις
▪ Μεταδιδακτορική έρευνα:
▪ Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με Άριστα στον οικείο με την έρευνα κλάδο
▪ Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ο κύριος ερευνητής & συντονιστής του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος
▪ Η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού
▪ Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει διετή επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου,
συναφή με την προτεινόμενη έρευνα
▪ Το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης δεν πρέπει να αποτελεί επανάληψη διδακτορικής διατριβής ή άλλης
εκπονηθείσας εργασίας
▪ Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της πρωτοτυπίας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας
▪ Όριο ηλικίας: Έτος γέννησης 1973 και εξής
▪ Να μην έχουν λάβει χορηγία στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού την τελευταία 5ετία

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει κόστος προμήθειας οργάνων, υλικών & βιβλίων, έξοδα ταξιδίων, αποζημίωση ερευνητών. Τα όργανα, υλικά &
βιβλία που τυχόν αγορασθούν περιέρχονται στον αντίστοιχο πανεπιστημιακό φορέα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
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Δικαιολογητικά Έρευνας
1. Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
2. Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά του κύριου ερευνητή & των συνερευνητών (έως 4 σελίδες έκαστο). Θα αναφέρονται:
α. Προσωπικά Στοιχεία
β. Πραγματοποιηθείσες σπουδές
γ. Επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές & αναφορά στο δείκτη απήχησης αυτών, ανακοινώσεις σε
συνέδρια, συμμετοχή σε σεμινάρια)
δ. Επαγγελματική εμπειρία
ε. Επιπλέον προσόντα (γνώση ξένων γλωσσών, διακρίσεις/βραβεύσεις, άλλες δεξιότητες κ.λπ.)
3. Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου & βαθμολογία ή αξιολογικός χαρακτηρισμός ή πρακτικό κρίσης διατριβής & άλλες διακρίσεις1
4. Δύο συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από Καθηγητές ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής εξέλιξης του υποψήφιου2
5. Υπογεγραμμένη Βεβαίωση αποδοχής διεξαγωγής έρευνας από το Πανεπιστήμιο ή το Ερευνητικό Κέντρο στην οποία θα αναφέρονται το θέμα της
έρευνας, τα ονοματεπώνυμα του κυρίου ερευνητή & των συνερευνητών, η ημερομηνία έναρξης & εκτιμώμενης αποπεράτωσης της έρευνας. Ο
υποψήφιος πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως ως κύριος ερευνητής & συντονιστής του έργου. Σε περίπτωση διακρατικού ερευνητικού προγράμματος
που απαιτεί μετάβαση σε άλλη χώρα, απαιτείται σχετική βεβαίωση από το 2ο φορέα με το ακριβές διάστημα παραμονής στην άλλη χώρα.
6. 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 τις έρευνας (έως 3.000 λέξεις)
7. Ενδεικτική βιβλιογραφία για το προτεινόμενο θέμα
8. Αναλυτικός προϋπολογισμός από τον οποίο να αιτιολογείται η συνολική δαπάνη στο νόμισμα της χώρας διεξαγωγής της έρευνας
9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει αν λαμβάνει άλλη χρηματοδότηση για την συγκεκριμένη έρευνα και να εξηγεί τον τρόπο
κάλυψης της συνολικής δαπάνης, σε περίπτωση που δεν επαρκεί η χορηγία του Ιδρύματος
10. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής.
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1. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν απονέμει τίτλο με διάκριση ή δεν διατίθεται πρακτικό κρίσης διατριβής, απαιτείται σχετική βεβαίωση/απόσπασμα Κανονισμού που να το πιστοποιεί.
2. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους Καθηγητές στο Ίδρυμα σαρωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: achantzolou.fph@onassis.org ή σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:
ι Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Βήμα 1ο

Υποβολή
Ηλεκτρονικής
Αίτησης έως
1/4/2019:
-για Έκδοση
Διατριβής (εδώ)
-για Ερευνητικό
Πρόγραμμα
(εδώ)

Βήμα 2ο

Αποστολή των
δικαιολογητικών
ταχυδρομικώς
με συστημένη
επιστολή έως
1/4/2019*

* Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
κατάθεσης βάσει σφραγίδας
ταχυδρομείου.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ,
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ,
[Να αναγραφεί ο Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης]

Βήμα 3ο

Κατά τον Μάιο
& Ιούνιο 2019
οι υποψήφιοι
ενδέχεται να
κληθούν σε
τηλεφωνική
συνέντευξη, αν
απαιτούνται
διευκρινίσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Τηλ: 210 37 13 057
E-mail: achantzolou.fph@onassis.org
Web: http://www.onassis.org

Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της σχετικής αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης.
Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης ή δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποσύρονται από τη διαδικασία αξιολόγησης. Καμία αλλαγή δεν 9
γίνεται δεκτή μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων & δικαιολογητικών (1/4/2019)

Διαδικασία Αξιολόγησης
▪

Αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης & συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προχωρούν σε Ακαδημαϊκή
Αξιολόγηση

▪

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του Ιδρύματος (Καθηγητές ΑΕΙ Ελλάδος & Εξωτερικού, Ακαδημαϊκοί & Ειδικοί Επιστήμονες) αξιολογούν κατά την
ελεύθερη κρίση τους τις αιτήσεις κατά γνωστικό πεδίο & είδος επιχορήγησης, αξιολογώντας τις πραγματοποιηθείσες & επιδιωκόμενες σπουδές
των υποψηφίων

▪

Κριτήρια Αξιολόγησης:
Έκδοση διατριβής σε βιβλίο:

Έρευνα:



Το θέμα της διατριβής, η πρωτοτυπία, το ιδιαίτερο
επιστημονικό ενδιαφέρον αυτού & η κοινωνική
ανταποδοτικότητα αυτού



ελέγχονται ιδιαιτέρως η καινοτομία, η σκοπιμότητα και η
αναμενόμενη επιστημονική και κοινωνική προσφορά της
προτεινόμενης έρευνας



Η μέχρι τώρα ακαδημαϊκή εξέλιξη του υποψήφιου. Κατά
την αξιολόγηση δίδεται προτεραιότητα σε υποτρόφους
που πραγματοποίησαν διεθνείς δημοσιεύσεις κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ή μετά την επιτυχή
υποστήριξη αυτής.



ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης της έρευνας εντός
του χρόνου της χορηγίας (24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο)



Η μέχρι τώρα ακαδημαϊκή εξέλιξη του υποψήφιου. Κατά
την αξιολόγηση δίδεται προτεραιότητα σε υποτρόφους
που πραγματοποίησαν διεθνείς δημοσιεύσεις κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ή μετά την επιτυχή
υποστήριξη αυτής.



Οι συστατικές επιστολές



Οι συστατικές επιστολές



Το κύρος του εκδοτικού οίκου
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Διαδικασία Επιλογής & Αποτελέσματα
▪ Μετά την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη και
αναιτιολόγητη κρίση του την παροχή ή όχι χορηγίας, με βάση την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και αφού εξετάσει όλες
τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφιοτήτων
▪ Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψήφιους τον Ιούλιο 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος
www.onassis.org ►Σύνδεσμος Υποτρόφων ►Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
▪ Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο επιχορηγούμενος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί είτε το ερευνητικό πρόγραμμα
είτε το κείμενο της διατριβής το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση και του ενεκρίθη επιχορήγηση από το Ίδρυμα
▪ Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις
▪ Η έναρξη καταβολής της επιχορήγησης πραγματοποιείται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Ίδρυμα (από 1/10/2018
& εξής)
▪ Η καταβολή γίνεται σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου
▪ Η χορηγία μπορεί να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σε οποιονδήποτε χρόνο, εφ’ όσον διαπιστωθεί η μη
ικανοποιητική πρόοδος της έρευνας ή χρήση της χρηματοδότησης για σκοπούς άλλους από τους εγκεκριμένους
▪ Η χορηγία ανακαλείται εάν, μετά την παρέλευση 4 μηνών από την έναρξη ισχύος (1/10/2018) δεν έχει γίνει ενεργοποίηση αυτής
▪ Η χορηγία του Ιδρύματος πρέπει να αναφέρεται σε κάθε έκδοση, δημοσίευση ή παρουσίαση και λοιπό υλικό σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή, που έχει σχέση με το επιχορηγούμενο πρόγραμμα
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