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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Α 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ί∆ΡΥΜΑ 

ΩΝΑΣΗΣ.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 Μαΐου 

2015. 

 

 

 

 Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που πλήττει αυτή την περίοδο τη 

χώρα µας, Έλληνες επιστήµονες, µεταξύ αυτών και µέλη του Συνδέσµου 

µας, συνεχίζουν να πραγµατοποιούν διεθνώς αναγνωρισµένη έρευνα, 

ακόµη και όταν αυτή δεν τυγχάνει της ανάλογης χρηµατοδότησης.  

 

Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους και ως κίνητρο για τη 

συνέχιση του ερευνητικού και επιστηµονικού τους έργου σε ερευνητικά 

κέντρα και φορείς για την συµβολή στη διάχυση και προβολή της γνώσης 

που παράγουν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Υποτρόφων του 

Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης αποφάσισε, µε τη 

σύµφωνη γνώµη και τη στήριξη του Ιδρύµατος, να διαθέσει το ποσό των 

δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) συνολικά στη χορήγηση βοηθηµάτων για 

την κάλυψη εξόδων δηµοσίευσης πρωτότυπων µελετών στα πεδία των: 

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Ανθρωπιστικών, Νοµικών και 

Κοινωνικών Επιστηµών Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

Επιστηµών της Υγείας. 

 

 Τα βοηθήµατα αυτά αφορούν ΑΡΘΡΑ προς δηµοσίευση σε έγκριτα 

(peer reviewed) διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Τα υποβαλλόµενα προς 

χρηµατοδότηση άρθρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 (α) να έχουν υποβληθεί προ κρίση ή να έχουν αποδεδειγµένα κριθεί και 

γίνει δεκτά από τουλάχιστον δύο διεθνούς κύρους ερευνητές (peer review 

process) προς δηµοσίευση σε έγκριτο διεθνές (peer reviewed) 

επιστηµονικό περιοδικό, µε συντελεστή επιρροής (impact factor) 

µεγαλύτερο ή ίσο του 1,0 για τους επιστηµονικούς κλάδους όπου η 

προϋπόθεση αυτή ισχύει. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση η προσκόµιση 

εκ µέρους του εκδότη βεβαίωσης ως προς την υποβολή της εργασίας 

προς κρίση ή επιστολής οριστικής αποδοχής αυτής.  

(β) Η δηµοσίευση πρέπει να έχει ως πρώτο/η ή δεύτερο/η συγγραφέα 

(first or second author) µέλος του Συνδέσµου µας. Οι ενδιαφερόµενοι 

καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευοµένη από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

1. Εκτεταµένο σχέδιο της µελέτης για άρθρα που βρίσκονται στο στάδιο 

της υποβολής ή αντίγραφο της µελέτης για άρθρα που έχουν γίνει δεκτά 

προς δηµοσίευση  
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2. Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφερόµενου/ης µε κατάλογο 

δηµοσιεύσεων  

3. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει το ερευνητικό κέντρο / 

φορέας όπου δραστηριοποιείται ο αιτών / αιτούσα, ότι τα έξοδα 

δηµοσίευσης της µελέτης δεν καλύπτονται από άλλους πόρους καθώς και 

ρητή δέσµευση ότι θα προσκοµιστεί πρωτότυπο παραστατικό των εξόδων 

δηµοσίευσης (απόδειξη/ τιµολόγιο) το οποίο έχει εκδοθεί ονοµαστικά 

στον ερευνητή µέλος του Συνδέσµου.  

 

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο στο Ίδρυµα Ωνάση στη διεύθυνση 

hsyrou.contact@onassis.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Χαρά Σύρου τηλ: 210 37 13 011 e-

mail: hsyrou.contact@onassis.gr ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 Μαΐου 2015. 

 

Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόµενους στις 

15/7/2015 µε διάρκεια ισχύος ενός ηµερολογιακού έτους µε την εξαίρεση 

του σηµείου (ii) των Γενικών ∆ιατάξεων. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

i. Τα µέλη µας που θα λάβουν το σχετικό βοήθηµα υποχρεούνται στην 

ενότητα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ/ ACKNOWLEDGMENTS του άρθρου να 

αναφέρουν ρητά ότι «η δηµοσίευση του εν λόγω άρθρου έγινε µε την 

οικονοµική ενίσχυση του Συνδέσµου Υποτρόφων του Κοινωφελούς 

Ιδρύµατος Α. Σ. Ωνάσης».  

ii. Για τις αιτήσεις που αφορούν άρθρα τα οποία είναι στο στάδιο της 

υποβολής προς κρίση σε επιστηµονικό περιοδικό, η οριστική απόφαση 

χρηµατοδότησης θα λαµβάνεται µε την οριστική αποδοχή τους από τον 

εκδότη του περιοδικού στο οποίο υποβλήθηκαν. Το ως άνω χρονικό 

διάστηµα ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την υποβολή της αίτησης 

για χρηµατοδότηση. 

 iii. Η επιλογή των άρθρων που θα λάβουν το σχετικό βοήθηµα θα γίνεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Υποτρόφων κατά την 

ελεύθερη κρίση του, κατόπιν εισηγήσεως τριών ακαδηµαϊκών 

συµβούλων του Ιδρύµατος Ωνάση. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 

θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως η καινοτοµία, η σκοπιµότητα και η αναµενόµενη 

επιστηµονική ή/και κοινωνική προσφορά της προτεινόµενης έρευνας.  

iv. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση των ακαδηµαϊκών συµβούλων, θα αποφασίσει κατά την 

ελεύθερη κρίση του την παροχή ή µη βοηθήµατος. Η αξιολόγηση των 
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αιτήσεων δεν θα συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση. Μετά την 

έκδοση των αποτελεσµάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης 

αιτήσεων και δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις.  

v. Το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης των επιλεγµένων µελετών θα 

αποφασισθεί κατά περίπτωση σε συµφωνία µε το πλήθος των αιτήσεων 

που θα επιλεγούν και το ύψος της προκήρυξης.  

vi. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου δύναται να ζητήσει την 

επιστροφή του βοηθήµατος σε οποιονδήποτε χρόνο, εφ' όσον διαπιστωθεί 

η χρήση του για σκοπούς άλλους από τους εγκεκριµένους.  

vii. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση του βοηθήµατος ανακαλείται εάν 

µετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγησή του, δεν έχει κατατεθεί 

στον Σύνδεσµο σε γραπτή ή ηλεκτρονική µορφή το σχετικό αντίτυπο του 

δηµοσιευµένου άρθρου που έτυχε επιχορήγησης.  

viii. Η υποβολή της αίτησης συνιστά αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 

αυτής. 

 
 


