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Υποτοφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Ίδρυµα 

Ωνάση για Έλληνες 22/12/2014 

 

 

Το Ίδρυµα Ωνάση ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει το 38ο πρόγραµµα 

υποτροφιών ακαδηµαϊκού έτους 2015/2016 για µεταπτυχιακές σπουδές 

στο εξωτερικό. Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστηµονικά και 

καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, µε ηµεροµηνία έναρξης 

την 1η Σεπτεµβρίου 2015, στα ακόλουθα επίπεδα σπουδών:  

 

A. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ  

Β. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ  

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 

ΚΛΑ∆ΟΥΣ  

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να µελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν 

συµπληρώσουν την αίτηση. Η αποστολή της αίτησης στη Γραµµατεία 

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 Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης 

∆ήλωσης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός των καθορισµένων προθεσµιών που 

αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Παράλειψη υποβολής 

οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της ανάλογης προθεσµίας 

συνεπάγεται τη δυσµενή αξιολόγηση ή/και απόρριψη της αίτησης.  

 

Η αλληλογραφία µε το Ίδρυµα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από 

Πανεπιστήµια του εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική 

ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφραση. ∆εν απαιτείται µετάφραση των διπλωµάτων ξένων γλωσσών. 

Αλλαγή προγράµµατος σπουδών µπορεί να γίνει δεκτή µέχρι και 

30/4/2015 µόνο εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά.  

 

Μετά τις 30/4/2015 δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή 

προγράµµατος από πλευράς των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι όλων των 
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προγραµµάτων υποβάλλουν την αίτησή τους και αποστέλλουν τα 

δικαιολογητικά ως ακολούθως:  

Βήµα 1ο) Μελετούν προσεκτικά την προκήρυξη και στη συνέχεια 

συµπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση µέσω της ιστοσελίδας του 

Ιδρύµατος: www.onassis.gr -Υποτροφίες -Υποτροφίες για Έλληνες 

Υποτροφίες Εξωτερικού (Μεταπτυχιακά/∆ιδακτορικά/Βελτίωση 

Τεχνικής) Ηλεκτρονική Αίτηση, µέχρι και 2/2/2015 και σηµειώνουν τον 

κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.  

 

Βήµα 2ο) Συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα 

αποστέλλουν ταχυδροµικά συστηµένα µέχρι και 2/2/2015 (λαµβάνεται 

υπόψη η ηµεροµηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδροµείου) στη 

διεύθυνση: AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 

ΑΘΗΝΑ [Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης] 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ: 210 37 13 052, -053, -054, -056 Fax: 210 33 15 

913 E-mail: fph@onassis.gr Web: http://www.onassis.gr  

 

Παρακαλείσθε να µελετήσετε το κείµενο της Προκήρυξης & των Συχνών 

Ερωτήσεων πριν τη συµπλήρωση της Αίτησης. Σε περίπτωση που 

συναντήσετε πρόβληµα στην υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης 

µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Υποτροφιών (E-mail: 

fph@onassis.gr, Πρόγραµµα Εξωτερικού: 210 3713052-54, Πρόγραµµα 

Εσωτερικού: 210 3713 055 & 210 3713057, Ειδικό Πρόγραµµα Οµίλου: 

210 3713 055). Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη: 

http://www.onassis.gr/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2015-

6/prokex2015_2016.pdf 

 

 

 


