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∆ΕΚΑΤΟ ENATO  (19o) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

& 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 
����������� 

 
Το Ίδρυµα προκηρύσσει το δέκατο ένατο (19ο) ετήσιο πρόγραµµα ερευνητικών χορηγιών και 
εκπαιδευτικών υποτροφιών µε ηµεροµηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2013, το οποίο 
απευθύνεται σε αλλοδαπούς,  πανεπιστηµιακούς καθηγητές όλων των βαθµίδων, ερευνητές 
κατόχους διδακτορικού τίτλου, καλλιτέχνες και σε µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους 
διδάκτορες. 
ΚΛΑ∆ΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
Οι Επιστήµες και οι αντίστοιχοι κλάδοι που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα είναι οι ακόλουθοι: 

� Ανθρωπιστικές Επιστήµες: Φιλολογία, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Ιστορία, 
Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία 
� Κοινωνικές Επιστήµες (εξαιρείται η Νοµική Επιστήµη), Πολιτικές Eπιστήµες, 

Κοινωνιολογία. Πολιτική Ανάλυση, ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, ∆ιοικητική Επιστήµη, 

Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική.  
� Οικονοµικές επιστήµες: Ναυτιλιακές Σπουδές, Χρηµατοοικονοµικά ,∆ηµόσια Οικονοµία 
� Καλές Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Φωτογραφία, 

Κινηµατογράφος, Νέα Μέσα 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Το Πρόγραµµα καλύπτει επιστηµονική έρευνα, µετεκπαίδευση και καλλιτεχνική δηµιουργία η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και µόνο για τους κλάδους που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο.  
 
Κατ’ αρχήν στο Πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν: 
α)  Αλλογενείς αλλοδαποί.  
β) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα, ειδικά για την κατηγορία Α, έχουν  και οι Κύπριοι 
πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται και κατοικούν µονίµως εκτός Ελλάδος. 
γ)  Μπορούν να συµµετάσχουν µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής (από 
δευτέρας γενεάς και εξής), µόνο εάν φοιτούν σε αλλοδαπά πανεπιστήµια ή εργάζονται και 
διαµένουν µονίµως στην αλλοδαπή.  
δ) Η ερευνητική χορηγία της κατηγορίας Α αφορά και σε Έλληνες την καταγωγή ή ιθαγένεια, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον ακαδηµαϊκή επαγγελµατική 
απασχόληση σε πανεπιστήµια ή ακαδηµαϊκού επιπέδου ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. 
ε) Η ως άνω διευκρίνιση αφορά επίσης στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, ελληνικής καταγωγής ή 
ιθαγένειας (Κατηγορίας  Γ), οι οποίοι έχουν αποκτήσει πανεπιστηµιακό πτυχίο στην αλλοδαπή 
και έχουν µόνιµη κατοικία εκτός Ελλάδος τουλάχιστον από δεκαπενταετίας (15ετίας). 
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Η έγκριση ή µη της χορηγίας ή υποτροφίας γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ιδρύµατος κατά την απόλυτη κρίση του. Το ∆Σ του Ιδρύµατος λαµβάνει υπ’ όψιν του 
αλλά δεν δεσµεύεται από τις εισηγήσεις επιστηµονικών επιτροπών που ορίζει το ίδιο. 
Εποµένως το ∆Σ εγκρίνει ή όχι τις αιτήσεις χωρίς καµία αιτιολογία. Οι διαβουλεύσεις 
του ∆Σ και οι εισηγήσεις των επιστηµονικών επιτροπών είναι εµπιστευτικές και δεν 
ανακοινώνονται υπό οιεσδήποτε συνθήκες στους υποψηφίους. Η υποβολή αιτήσεως 
σηµαίνει πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της προκηρύξεως. 

 
∆/νση Αλληλογραφίας: 
Γραφείο Αθηνών: Λ. Αµαλίας 56, 105 58 Αθήνα 
 Τηλ. 0030  210 3713000, Fax: 0030 210 3713013 
 

 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
&  
ΕΝΤΥΠΑ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Το κείµενο της Προκηρύξεως και τα έντυπα των αιτήσεων παρέχονται:  
� Από το Τµήµα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς στο γραφείο Αθηνών της 

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε., αντιπροσώπου του Ιδρύµατος Ωνάση στην 
Ελλάδα, οδός Αισχίνου 7, 105 58 Πλάκα, καθηµερινά από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-15:00.  

� Με απλό ταχυδροµείο κατόπιν υποδείξεως της σχετικής διευθύνσεως 
από τους  ενδιαφερόµενους. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το 
Τµήµα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς µε επιστολή, fax (++30 
210 3713013) ή e-mail: mpagoni.ffp@onassis.gr &  
fhadgiantoniou.ffp@onassis.gr για να ζητήσετε τα έντυπα 
αιτήσεων.  

� Μέσω e-mail, ως συνηµµένα αρχεία (Word & Acrobat), αφού γράψετε 
στη διεύθυνση fhadgiantoniou.ffp@onassis.gr & 
mpagoni.ffp@onassis.gr 
 

� Στο δικτυακό τόπο του Ιδρύµατος στο Internet: www.onassis.gr. 
Στην περίπτωση που ζητήσετε από το αρµόδιο τµήµα να σας αποσταλεί η 
αίτηση, παρακαλούµε αναφέρετε µε σαφήνεια: α) την κατηγορία 
υποτροφίας για την οποία ενδιαφέρεστε και β) την πλήρη ταχυδροµική ή 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 
 

 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
31/01/2013 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου 2013 (ως 
απόδειξη εµπρόθεσµης αποστολής λαµβάνεται η ηµεροµηνία της 
σφραγίδας του ταχυδροµείου από τη χώρα αποστολής του φακέλλου 
υποψηφιότητος). Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται µόνον ταχυδροµικώς 
ή ηλεκτρονικώς ή αυτοπροσώπως ή  µέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του 
Ιδρύµατος κατά τις εργάσιµες ώρες, καθηµερινώς 10:00- 15:00. Αιτήσεις 
που θα ταχυδροµηθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας δεν θα γίνονται 
δεκτές.  Τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους 
ηλεκτρονικά µέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Καµία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή προς εξέταση αν δεν συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά 
(συµπεριλαµβανοµένων των συστατικών επιστολών). 
1. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να έχουν συνταχθεί ειδικά για την αίτηση της χορηγίας ή της 
υποτροφίας του Ιδρύµατος και να απευθύνονται στο Ίδρυµα Ωνάση, Πρόγραµµα Υποτροφιών 
προς Αλλοδαπούς. Σηµειώνεται ότι φωτοτυπίες συστατικών επιστολών δεν γίνονται δεκτές. 
Οι επιστολές µπορούν να σταλούν απ’ ευθείας στο Ίδρυµα από τους συστήνοντες ή να 
περιλαµβάνονται εξ’αρχής στον φάκελο του υποψηφίου.  
2. Η αλληλογραφία µε το Ίδρυµα, τα έντυπα αιτήσεων και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, δηλ. 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.λπ., πρέπει απαραιτήτως να συντάσσονται στην 
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ελληνική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Αν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να 
µεταφράζονται επίσηµα από αρµόδιες υπηρεσίες σε µία από τις ως άνω γλώσσες. 
3. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν επικυρωµένες 
από ∆ηµόσια Αρχή φωτοτυπίες των επισήµων εγγράφων (σε σχήµα σελίδος Α4 [297 x 210 mm]). 
4. Οι υποψήφιοι καλλιτέχνες υποχρεούνται να καταθέσουν µαζί µε την αίτησή τους 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα εργασίας σε κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό. Πρωτότυπα έργα τέχνης 
δεν γίνονται δεκτά. Τα δείγµατα των έργων τέχνης δεν θα επιστρέφονται στους αποστολείς µετά την 
παρέλευση δύο ετών από την υποβολή τους. 
5. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους απ’ ευθείας στο γραφείο 
Αθηνών της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε., αντιπρόσωπο του Ιδρύµατος Ωνάση στην Ελλάδα, στη 
διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση.   
 Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για υποτροφία το τελευταίο έτος και επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα µε νέα αίτηση δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου όλα τα 
δικαιολογητικά. Απαιτούνται µόνο τα εξής: α) έντυπο αιτήσεως µε φωτογραφία β) νέο βιογραφικό 
σηµείωµα γ) νέα επιστολή µε την περιγραφή του ερευνητικού τους σχεδίου. 
6. Πρώην υπότροφοι του Προγράµµατος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς δικαιούνται να υποβάλουν 
νέα αίτηση για χορηγία ή υποτροφία µόνον εφ’ όσον έχουν παρέλθει πέντε πλήρη (5) ακαδηµαϊκά 
έτη από το τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος κατά το οποίο έκαναν χρήση της προηγούµενης χορηγίας ή 
υποτροφίας.  
7. Πρώην υπότροφοι του Προγράµµατος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν λάβει 
χορηγία ή υποτροφία δύο φορές ήδη, δεν δικαιούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.  

1) ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα παράτασης της χορηγίας πέραν του προβλεπόµενου από την 
προκήρυξη ορίου του ενός µηνός. 

2) ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα µετάθεσης της χορηγίας σε επόµενα ακαδηµαϊκά έτη. 

   

      ∆ΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ  (19ο) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 2013-2014 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ (ΚΑΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ) / 
ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ  
Αριθµός Χορηγιών: Έως δέκα πέντε [15] 
∆ιάρκεια: Από τρεις [3] έως έξι [6] µήνες κατά το ακαδηµαϊκό έτος Οκτώβριος 2013–Σεπτέµβριος 
2014 
Απευθύνονται σε κατόχους διδακτορικού τίτλου: 
 (α) Καθηγητές Πανεπιστηµίου όλων των βαθµίδων (ι) Τακτικούς Καθηγητές Πανεπιστηµίου 
(κατόχους διδακτορικού τίτλου), (ιι) Αναπληρωτές Καθηγητές Παν/µίου (κατόχους διδακτορικού τίτλου) 
(ιιι) Επίκουρους Καθηγητές Παν/µίου και Λέκτορες (κατόχους διδακτορικού τίτλου)  
(β) Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές,  (γ) Αναγνωρισµένους Καλλιτέχνες και Μουσικούς, οι 
οποίοι επιθυµούν να επισκεφθούν την Ελλάδα για να πραγµατοποιήσουν επί τόπου έρευνα ή συνεργασία 
µε επιστηµονικά ιδρύµατα και οργανισµούς ή καλλιτεχνικό έργο σε σχέση µε συγκεκριµένο αντικείµενο 
(βλέπε κατωτέρω). 
Προϋποθέσεις: Για χορηγία αυτής της κατηγορίας στις περιπτώσεις (α ι, ιι, ιιι), και (β) αίτηση µπορούν 
να υποβάλουν µόνο κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (Ph.D.). Οι επιχορηγούµενοι επιστήµονες και ερευνητές 
που θα τιµηθούν µε χορηγία κατηγορίας Α θα προσκαλούνται, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια της 
παραµονής τους στην Ελλάδα, να δώσουν διάλεξη, στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος 
Ωνάση,  στην Αθήνα ή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή άλλο επιστηµονικό, ερευνητικό ή πολιτιστικό 
κέντρο της Ελλάδος. Επίσης, κατά περίπτωση, οι επιχορηγούµενοι θα προσκαλούνται να προσφέρουν 
σεµιναριακές διαλέξεις σε προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµµατα ΑΕΙ της Ελλάδος. 
Αντικείµενο της έρευνας: Η έρευνα πρέπει να αφορά θέµα το οποίο να ενδιαφέρει άµεσα την παιδεία, 
τον πολιτισµό και την ιστορία της Ελλάδος ή να έχει άµεση κοινωνική ανταποδοτικότητα για την Ελλάδα.   
Απαιτήσεις:  
-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προτείνουν συγκεκριµένο επίσηµα αναγνωρισµένο ερευνητικό πρόγραµµα. 
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-Οι επιχορηγούµενοι θα δεσµεύονται στην έκδοση ενός επιστηµονικού άρθρου ή κεφαλαίου σε 
συλλογικό τόµο ή βιβλίο εντός διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από το τέλος της χρήσης της 
χορηγίας και να αναφέρουν το Ίδρυµα ως χορηγό. 
-Συγκεκριµένη συνεργασία µε Έλληνα Τακτικό ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

1. Έντυπο αιτήσεως (βλ. Έντυπα Αιτήσεων/Προθεσµία Υποβολής) 
2. Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητος όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία γεννήσεως 
3. Μία (1) φωτογραφία διαβατηρίου 
4. Μία επιστολή όπου αναφέρονται οι κάτωθι πληροφορίες: 
� O τίτλος, ο σκοπός και το συγκεκριµένο αντικείµενο της έρευνας που επιθυµεί να διεξαγάγει στην 

Ελλάδα ο  
      υποψήφιος και  γιατί η µετάβαση του στην Ελλάδα κρίνεται απαραίτητη. 
�      Συγκεκριµένο επίσηµα αναγνωρισµένο ερευνητικό πρόγραµµα (µόνο για τις περιπτώσεις (α ι,ιι,ιιι & β) 
� Συνεργασία µε Έλληνα Τακτικό ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι. (µόνο για τις περιπτώσεις (α ι,ιι,ιιι & 

β) 
� Άλλες επιστηµονικές/καλλιτεχνικές έρευνες υπό εξέλιξη στην Ελλάδα  
� Προηγούµενες συνεργασίες µε ελληνικό πανεπιστήµιο, ερευνητικό ίδρυµα ή ινστιτούτο 
� Ονόµατα µελών της ελληνικής ακαδηµαϊκής κοινότητας και πανεπιστηµίων, ινστιτούτων ή 

ερευνητικών κέντρων µε τα οποία  θα συνεργαστεί ο υποψήφιος 
� Προτεινόµενη περίοδος χρήσης της ερευνητικής χορηγίας και πρόγραµµα ταξιδίων εντός Ελλάδος 

(εάν προβλέπονται) για τις ανάγκες της έρευνας 
� Γνώση της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, όταν εξ 

ορισµού δεν απαιτείται για την αντιµετώπιση των επιστηµονικών αναγκών, δεν είναι απολύτως 
απαραίτητη. Η στοιχειώδης, όµως, γνώση της θα συνεκτιµάται θετικά κατά την επιλογή των 
προτάσεων και αιτήσεων 

5.   Επιστολή αποδοχής συνεργασίας από Έλληνα Τακτικό Καθηγητή Α.Ε.Ι. ως υπεύθυνος για τον 
υποψήφιο  (µόνο για τις περιπτώσεις (α ι,ιι,ιιι & β) 

6.     Επιστολή του Πανεπιστηµίου που να υποστηρίζει το θέµα της έρευνας 
7.  Τέσσερις (4) συστατικές επιστολές: δύο [2] από την Ελλάδα (εάν αυτό είναι δυνατόν) και δύο [2] 

από το    
      εξωτερικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει επαφές µε την Ελλάδα, µπορεί να αποστείλει 

τέσσερις (4)  
      συστατικές επιστολές από το εξωτερικό  
8.   Για τους υποψηφίους των περιπτώσεων (α ι,ιι,ιιι), (β): Φωτοαντίγραφο του ∆ιδακτορικού 

∆ιπλώµατος 
9.  Για τους υποψηφίους των περιπτώσεων (α ι,ιι,ιιι), πιστοποιητικό από το πανεπιστήµιο όπου 

διδάσκουν, µε την ακριβή ακαδηµαϊκή τους θέση 
10.  ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/Κατάλογος εργογραφίας και δηµοσιεύσεων 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

1. Ένα αεροπορικό εισιτήριο economy class µετ’ επιστροφής για τον/την επιχορηγούµενο/η από τον 
τόπο µόνιµης κατοικίας και µόνο κατά την άφιξη και οριστική αναχώρησή του/της από την Ελλάδα 

2. Μηνιαία αποζηµίωση Χιλίων  πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500) για κάλυψη του κόστους διαµονής, 
διατροφής και όλων των άλλων εξόδων για κάθε µήνα παραµονής στην Ελλάδα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
1) Η χορηγία δεν καλύπτει την περίοδο 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Εκτός των ανωτέρω, δεν 

παρέχεται καµία άλλη διευκόλυνση σε οποιαδήποτε περίπτωση από το Ίδρυµα. Επίσης δεν παρέχεται 
επίδοµα ή αεροπορικό εισιτήριο για τυχόν σύζυγο ή συνοδό. 

2) ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα παράτασης της χορηγίας πέραν του προβλεπόµενου από την 
προκήρυξη ορίου των έξι µηνών.  

3) ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα µετάθεσης της χορηγίας σε επόµενα ακαδηµαϊκά έτη. 
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∆ΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ (19ο) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 2013-2014 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ 

 
Αριθµός Χορηγιών: ∆έκα [10] 
∆ιάρκεια: Από πέντε [5] έως δέκα [10] µήνες κατά το ακαδ. έτος Οκτ. 2013–Σεπτ. 2014 
Απευθύνονται σε: α) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές β) υποψηφίους ∆ιδάκτορες  
Όριο Ηλικίας: Σαράντα [40] έτη κατ’ ανώτατο όριο 
Προϋποθέσεις: α) ο κλάδος έρευνας του υποψηφίου να ανήκει στους κλάδους που καλύπτονται από 
το Πρόγραµµα β) ο υποψήφιος να είναι ήδη εγγεγραµµένος σε Πανεπιστήµιο της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού για µεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό πρόγραµµα γ) οι υποτροφίες καλύπτουν µόνο 
την έρευνα  που διεξάγεται στην Ελλάδα 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 

 
1. Έντυπο αιτήσεως (βλ. Έντυπα Αιτήσεων/Προθεσµία Υποβολής) 
2. Μία (1) φωτογραφία διαβατηρίου 
3. Αντίγραφα όλων των πτυχίων/διπλωµάτων πανεπιστηµίων, µεταφρασµένα στην ελληνική ή 
την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και επικυρωµένα από επίσηµη ∆ηµόσια Αρχή 
4. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών φοιτήσεως από όλα τα πανεπιστήµια όπου έχει 
φοιτήσει ο υποψήφιος, στην οποία να αναγράφεται ο τελικός βαθµός κάθε πτυχίου 
5. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραµµατεία της Σχολής, όπου είναι εγγεγραµµένος ο υποψήφιος 
για το µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή τη διδακτορική διατριβή του, στην οποία θα αναφέρεται 
επίσης ο ακριβής τίτλος της µεταπτυχιακής έρευνας ή της διδακτορικής διατριβής του 
6. Επίσηµο αποδεικτικό-πτυχίο της ελληνικής γλώσσας. Για το έγγραφο αυτό, οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να απευθύνονται στα σχετικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου τους ή σε σχολές 
Ελληνικής γλώσσας ή στην Ελληνική Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα τους. Σηµειώνεται ότι η γνώση 
της ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεως στην 
κατηγορία αυτή, εκτός εάν η έρευνα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε άλλη γλώσσα. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόµη κάτοχος του απαιτούµενου διπλώµατος ή πτυχίου, 
οφείλει να µεριµνήσει για την αποστολή του το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2013 
7. Τέσσερις (4) πρωτότυπες συστατικές επιστολές, δύο (2) από το εξωτερικό και εάν είναι 
δυνατόν δύο (2) από την Ελλάδα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει επαφές µε την Ελλάδα, 
µπορεί να αποστείλει τέσσερις (4) συστατικές επιστολές από το εξωτερικό 
8. Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 

 
1. Ένα αεροπορικό εισιτήριο economy class µετ’ επιστροφής για τον/την υπότροφο από τον τόπο 
µόνιµης κατοικίας του/της και µόνο κατά την άφιξη και οριστική αναχώρησή του/της από την Ελλάδα 
2. Μηνιαία αποζηµίωση που ανέρχεται στο ποσό των Οκτακοσίων Πενήντα  ευρώ (€ 850.-) για 
κάλυψη του κόστους διατροφής, διαµονής και όλων των άλλων εξόδων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
1) Η υποτροφία δεν καλύπτει τον µήνα Αύγουστο. Εκτός των ανωτέρω, δεν παρέχεται σε 

οποιαδήποτε περίπτωση καµία άλλη διευκόλυνση. 

2) ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας πέραν του προβλεπόµενου από την 
προκήρυξη ορίου.  

3) ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα µετάθεσης της υποτροφίας σε επόµενα ακαδηµαϊκά έτη. 
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