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1. Γενικά

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021* θα χορηγηθούν:

▪ έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό

▪ έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

▪ σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες
στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις

▪ σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό
πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα

▪ αποκλειστικά για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών & όχι για εξ
αποστάσεως φοίτηση

*Ημερομηνία έναρξης από 1/9/2020 ή 1/10/2020 και εξής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν 
έχουν αναδρομική ισχύ.
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2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

▪ Φιλολογία2

▪ 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
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1 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.
2 Στις σπουδές διδακτορικού επιπέδου, θα δοθεί προτεραιότητα σε Καβαφικές σπουδές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

▪ Συμβουλευτική/Σχολική Ψυχολογία

▪ Ειδική αγωγή

▪ Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

▪ Κοινωνική Ανθρωπολογία & Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στη χρήση 
ψηφιακών μεθοδολογιών και εργαλείων

▪ Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις, μόνο για σπουδές που αφορούν:

- Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική

- Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας (Digital Value Chains)

▪ Αστικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:

- Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights Law)

▪ Eμπορικό Δίκαιο, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:

- Δίκαιο Ανταγωνισμού (Competition Law)

- Ρύθμιση Τεχνολογικών Πλατφορμών και Τεχνητής Νοημοσύνης 

(Big Tech & Artificial Intelligence Regulation)

▪ Οικονομικά, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:

- Οικονομικά της Καινοτομίας

- Οικονομικά της Πληροφορίας

- Οικονομικά της Υγείας

▪ Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων

▪ Επικοινωνία & ΜΜΕ, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:

- Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

▪ Πολιτικοί Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:

- Μεταφορές & Συγκοινωνιακή Υποδομή

- Περιβαλλοντική Μηχανική

▪ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:

- Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη (Robotics & Artificial 
Intelligence)

▪ Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών

▪ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:

- Αστικός Σχεδιασμός

- Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

- Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός

- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

▪ Βιομηχανικός Σχεδιασμός

▪ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες

▪ Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

▪ Πληροφορική
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ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

▪ Βιολογία

▪ Φυσική

▪ Χημεία

▪ Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων

▪ Μαθηματικά & Στατιστική

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

▪ Ιατρική - Παθολογικός τομέας

▪ Ιατρική - Κλινικοεργαστηριακός τομέας

▪ Ιατρική – Χειρουργικός τομέας

▪ Ιατρική Βιοτεχνολογία

▪ Φαρμακευτική/Φαρμακολογία

▪ Νοσηλευτική, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:

- Χειρουργική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Μεταμοσχεύσεων 

2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1

1 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.



2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Όροι και προϋποθέσεις

Επίπεδο Έτος Γέννησης Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου/Διπλώματος*

Master
MPhil 
(αυτοτελές)
ή άλλος
ισότιμος τίτλος

1990 & εξής

Εξαίρεση για 
απόφοιτους ιατρικής: 

1987 & εξής

Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 8,00 / 10

Γαλλικά Πανεπιστήμια: 15 / 20

Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2:1

Πανεπιστήμια Η.Π.Α., 
Καναδά:

2,8 / 4,0

Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,0 / 1,0

Πανεπιστήμια άλλων
χωρών:

Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από τον 

ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
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* Υποψήφιοι, με κατώτερες βαθμολογίες των απαιτούμενων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν 
βαθμολογικά στο ανώτερο 5% :
1. των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης ή/και
2. των αποφοιτησάντων κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης 
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* Υποψήφιοι, με κατώτερες βαθμολογίες των απαιτούμενων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν 
βαθμολογικά στο ανώτερο 5% :
1. των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης ή/και
2. των αποφοιτησάντων κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης 

Επίπεδο Έτος Γέννησης Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου/Διπλώματος*

και

Ελάχιστη Βαθμολογία 
Μεταπτυχιακού*

PhD
ή ενιαίο 
MPhil/PhD ή 
άλλος 
αντίστοιχος 
τίτλος

1987 & εξής

Εξαίρεση για απόφοιτους
ιατρικής: 1984 & εξής

Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 8,00 / 10 8,50 / 10

Γαλλικά Πανεπιστήμια: 15 / 20 16 / 20

Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2:1 Distinction

Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 2,8 / 4,0 3,5 / 4,0

Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,0 / 1,0 1,5 / 1,0

Πανεπιστήμια άλλων χωρών:
Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από 

τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

Σημ.:

▪ Υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί απευθείας σε διδακτορικό επίπεδο χωρίς τη μεσολάβηση μεταπτυχιακού απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό 
πτυχίου/διπλώματος 8,50 / 10 ή αντίστοιχου βάσει των ελάχιστων βαθμολογιών μεταπτυχιακού διπλώματος

▪ Υποψήφιοι που φοιτούν σε πρόγραμμα MPhil/PhD ή MRes/PhD και δεν είναι κάτοχοι Master, αλλά έχει γίνει upgrading, ισχύουν οι παραπάνω 
ελάχιστοι βαθμοί πτυχίου

▪ Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο των μεταπτυχιακών σπουδών δεν χορηγεί δίπλωμα με τελική βαθμολογία ή διάκριση ή δεν έχει αποκτηθεί 
ακόμη το μεταπτυχιακό δίπλωμα, απαιτείται βεβαίωση φορέα για την άριστη επίδοση του υποψήφιου

2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Όροι και προϋποθέσεις



▪ Γνώση Ξένης Γλώσσας:

▪ ανάλογα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής του επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών

▪ κάτοχοι επίσημου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αντίστοιχου τουλάχιστον επιπέδου με αυτό που 
απαιτείται βάσει Κανονισμού Πανεπιστημίου

▪ Εάν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας δεν ορίζεται σαφώς , οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C11

▪ Απαλλαγή: 

Υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν πρόσθετο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αν: 

▪ κατέχουν ήδη πτυχίο ή μεταπτυχιακό της ίδιας χώρας & γλώσσας με τις επιδιωκόμενες 
σπουδές

▪ είναι ήδη εγγεγραμμένοι ή έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή στο πρόγραμμα 
επιδιωκόμενων σπουδών κατά το στάδιο της αίτησης

▪ Στρατιωτικές υποχρεώσεις2: Εκπλήρωση ή νόμιμη αναβολή ή απαλλαγή2

▪ Υποβολή αίτησης για μία ειδίκευση & μία χώρα σπουδών. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές στο πρόγραμμα 
σπουδών μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
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1. Βάσει της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

2. Αφορά μόνο στους άρρενες υποψήφιους. Δεν χορηγείται αναστολή για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Όροι και προϋποθέσεις



2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Διαδικασία υποβολής αίτησης

Υποβολή 
Ηλεκτρονικής 
Αίτησης έως 
28/2/2020:

εδώ

Βήμα 1ο

Αποστολή των 
δικαιολογητικών 
ταχυδρομικώς με 

συστημένη 
επιστολή έως 
28/2/2020*

Βήμα 2ο

Αποστολή 
οριστικής 

αποδοχής από 
το Πανεπιστήμιο 

& Υπεύθυνη 
Δήλωση κόστους 

σπουδών έως 
31/5/2020 

Βήμα 3ο
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* Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
κατάθεσης βάσει σφραγίδας 
ταχυδρομείου.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών: 
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Σπουδές Εξωτερικού), 
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ

[Να αναγραφεί ο Κωδικός Επιβεβαίωσης Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Τηλ: 210 37 13 054, -055, -056 & -057                        

E-mail: scholarships@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, του Κανονισμού Υποτροφιών 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.

https://scholarships.onassis.org/Scholarships/GrElApp2020.nsf/ApplicationAB?OpenForm
mailto:scholarships@onassis.org
http://www.onassis.org/


2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Δικαιολογητικά

1. Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας

2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες) στα ελληνικά

3. Αντίγραφο πτυχίου & αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών με τον τελικό 
μέσο όρο βαθμολογίας έως 28/2/20201

4. Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης Πανεπιστημίου2: 

α. από όλους τους υποψήφιους για τις προπτυχιακές σπουδές

β. από τους υποψήφιους για διδακτορικές σπουδές που δεν πληρούν τον 
ελάχιστο βαθμολογικό όρο μεταπτυχιακού για τις μεταπτυχιακές σπουδές

5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου & αναλυτική βαθμολογία

Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές 
πρέπει να υποβάλουν αναλυτική βαθμολογία ή έκθεση προόδου επόπτη 
για την άριστη επίδοση

6. Επίσημο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

7. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής & μεταπτυχιακής εργασίας (εάν 
υπάρχει) έως 3 σελίδες εκάστη

8. Δύο συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ3

9. Αποδεικτικό αλληλογραφίας (e-mail) ή αντίγραφο αίτησης για όλα τα 
πανεπιστήμια που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ή βεβαίωση αποδοχής από 
το πανεπιστήμιο τελικής επιλογής ή πιστοποιητικό εγγραφής για όσους 
είναι ήδη εγγεγραμμένοι

10. Πρόγραμμα Επιδιωκόμενων σπουδών (για όλα τα Πανεπιστήμια που έχουν 
δηλωθεί στην αίτηση) με πληροφορίες για την διάρκεια, τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής, το απαιτούμενο επίπεδο ξένης γλώσσας, τα προσφερόμενα 
μαθήματα, τον κατάλογο διδασκόντων και το κόστος φοίτησης

11. Υπεύθυνη Δήλωση τελικής επιλογής προγράμματος με το κόστος σπουδών & 
τον τρόπο κάλυψης αυτού μέχρι 31/5/20203

12. Έγχρωμο portfolio μεγέθους Α4 & αντίγραφο σε CD για τους υποψήφιους 
στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής

13. Για υποψήφιους διδακτορικών σπουδών: Ερευνητική πρόταση έως 2.000 
λέξεις με την ακόλουθη δομή: αντικείμενο, στόχος & πρωτοτυπία της 
έρευνας, ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή, 
μεθοδολογία, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με τα προβλεπόμενα στάδια 
ολοκλήρωσης των σπουδών & ενδεικτική βιβλιογραφία & βιογραφικό 
σημείωμα επόπτη καθηγητή

ή Περιγραφή κατά προσέγγιση του προτεινόμενου θέματος διατριβής (εάν 
δεν έχει    ορισθεί ακόμη) & βιογραφικά σημειώματα πιθανών εποπτών 
καθηγητών 

14. Κατάλογος δημοσιεύσεων και οι περιλήψεις αυτών (έως 300 λέξεις εκάστη)

15. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ή ταυτότητα ομογενούς)

16. Αντίγραφο visa για υποψήφιους που σπουδάζουν ήδη σε Η.Π.Α./Καναδά (π.χ. 
I-20, J-1)

17. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψήφιους)
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1. Οι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων απαιτείται να αποστέλλουν παράρτημα διπλώματος για τη διαβάθμιση βαθμολογίας, διάκρισης & χαρακτηρισμού των πτυχίων
2. Σχετικό προσχέδιο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.onassis.org
3. Σχετικό έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.onassis.org

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

http://www.onassis.org/
http://www.onassis.org/


2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Διάρκεια & Ύψος Υποτροφίας

Τόπος Σπουδών Μηνιαίο Ποσό Εφ’ άπαξ ποσό 
(έναντι διδάκτρων ή εξόδων 1ης εγκατάστασης)

ΕΥΡΩΠΗ EUR 1.000 EUR 5.000

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ GBP 800 GBP 3.500

Η.Π.Α./ΚΑΝΑΔΑΣ USD 1.200 USD 5.000

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ USD 1.200 USD 5.000
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▪ Τα παραπάνω αποτελούν τα ανώτατα χορηγούμενα ποσά υποτροφιών. Η καταβολή αρχίζει μετά την υπογραφή σχετικής Σύμβασης & την 
υποβολή βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο πρόγραμμα

▪ Η υποτροφία προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο σε ατομικό λογαριασμό και σε είδος συναλλάγματος που αποφασίζει το Ίδρυμα ανάλογα με τη 
χώρα σπουδών

▪ Σε περίπτωση παράλληλης λήψης υποτροφίας για κάλυψη κόστους σπουδών και διαβίωσης το Ίδρυμα αποφασίζει τη διατήρηση, αναστολή
καταβολής, μείωση, διακοπή ή ακύρωση της υποτροφίας, αφού λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του υποτρόφου

▪ 9 – 36 μήνες (βάσει της επίσημης ελάχιστης διάρκειας σπουδών κατά τον Κανονισμό Πανεπιστημίου & της ημερομηνίας 1ης εγγραφής στο 
πρόγραμμα)

▪ Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αποπεράτωση των σπουδών, αν απομένουν κατ’ ελάχιστον 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
καταβολής της υποτροφίας (1/9/2020 ή 1/10/2020 & εξής)

▪ Για διδακτορικές σπουδές δίδεται η δυνατότητα παράτασης υποτροφίας έως 12 επιπλέον μήνες υπό την προϋπόθεση ότι η πρόοδός του
υποτρόφου κρίνεται άριστη και δεν έχουν παρέλθει 4 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής ή η ελάχιστη διάρκεια σπουδών υπερβαίνει 
τα 4 έτη. Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης σε μεταπτυχιακές σπουδές
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3. Σπουδές στην Ελλάδα: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1

▪ Ειδική Αγωγή (Special Education)

▪ Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Digital Technology in Education)

▪ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:

- Αστικός Σχεδιασμός (Urban Design)

▪ Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Environmental Sciences)

▪ Επιστήμες Ενέργειας (Energy Sciences)

▪ Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics)

▪ Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

▪ Ναυτιλιακή Διοικητική (Shipping Management)

▪ Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία (Molecular Biomedicine and Bio-innovation)

▪ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας (Health Economics & Management)

1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία ειδίκευση. Η επιλογή ειδίκευσης γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.
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3. Σπουδές στην Ελλάδα: Όροι και προϋποθέσεις

Επίπεδο Έτος Γέννησης Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου/Διπλώματος*

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης

1990 & εξής

Εξαίρεση για απόφοιτους
ιατρικής: 1987 & εξής

Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 8,00 / 10

Πανεπιστήμια άλλων χωρών:
Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ,

βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

1. Βάσει της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες
2. Αφορά μόνο στους άρρενες υποψήφιους. Δεν χορηγείται αναστολή για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας

▪ Γνώση Ξένης Γλώσσας:

▪ ανάλογα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής του επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών

▪ κάτοχοι επίσημου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αντίστοιχου τουλάχιστον επιπέδου με αυτό που απαιτείται βάσει Κανονισμού Πανεπιστημίου

▪ Εάν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας δεν ορίζεται σαφώς , οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 
επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C11

▪ Απαλλαγή: 

Υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν πρόσθετο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αν: 

▪ κατέχουν ήδη πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην ξένη γλώσσα που απαιτείται βάσει προγράμματος σπουδών

▪ είναι ήδη εγγεγραμμένοι ή έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή στο πρόγραμμα επιδιωκόμενων σπουδών κατά το στάδιο της αίτησης

▪ Στρατιωτικές υποχρεώσεις2: Εκπλήρωση ή νόμιμη αναβολή ή απαλλαγή2

▪ Υποβολή αίτησης για μία ειδίκευση. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

* Υποψήφιοι, με κατώτερες βαθμολογίες των απαιτούμενων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 5% :
α. των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης ή/και
β. των αποφοιτησάντων κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης 



3. Σπουδές στην Ελλάδα: Διαδικασία υποβολής αίτησης

Υποβολή 
Ηλεκτρονικής 
Αίτησης έως 
28/2/2020:

εδώ

Βήμα 1ο

Αποστολή των 
δικαιολογητικών 
ταχυδρομικώς με 

συστημένη 
επιστολή έως 
28/2/2020*

Βήμα 2ο

Αποστολή της 
νέας Προκήρυξης 

των 
επιδιωκόμενων 
προγραμμάτων 
έως 31/5/2020 

Βήμα 3ο
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* Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
κατάθεσης βάσει σφραγίδας 
ταχυδρομείου.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών: 
AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Σπουδές στην Ελλάδα) 
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ

[Να αναγραφεί ο Κωδικός Επιβεβαίωσης Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Τηλ: 210 37 13 054, -055, -056 & -057                        

E-mail: scholarships@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, του Κανονισμού Υποτροφιών 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.

https://scholarships.onassis.org/Scholarships/GrElApp2020.nsf/ApplicationGR?OpenForm
mailto:scholarships@onassis.org
http://www.onassis.org/


3. Σπουδές στην Ελλάδα: Δικαιολογητικά

1. Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας

2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες) στα ελληνικά

3. Αντίγραφο πτυχίου & αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών με τον τελικό 
μέσο όρο βαθμολογίας έως 28/2/20201

4. Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης Πανεπιστημίου2: 

5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου & αναλυτική βαθμολογία

(εάν έχει αποκτηθεί μεταπτυχιακός τίτλος)

6. Επίσημο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (εάν απαιτείται γνώση ξένης 
γλώσσας βάσει μεταπτυχιακού προγράμματος)

7. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής & μεταπτυχιακής εργασίας (εάν 
υπάρχει) έως 3 σελίδες εκάστη

8. Δύο συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ3

9. Αποδεικτικό αλληλογραφίας (e-mail) ή αντίγραφο αίτησης για όλα τα 
πανεπιστήμια που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ή βεβαίωση αποδοχής από 
το πανεπιστήμιο τελικής επιλογής ή πιστοποιητικό εγγραφής για όσους 
είναι ήδη εγγεγραμμένοι

10. Πρόγραμμα Επιδιωκόμενων σπουδών (για όλα τα Πανεπιστήμια που έχουν 
δηλωθεί στην αίτηση) & ΦΕΚ μεταπτυχιακού προγράμματος με 
πληροφορίες για την διάρκεια, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το 
απαιτούμενο επίπεδο ξένης γλώσσας, τα προσφερόμενα μαθήματα, τον 
κατάλογο διδασκόντων και το κόστος φοίτησης

11. Αντίγραφο προκήρυξης ή/και ανακοίνωσης μεταπτυχιακού προγράμματος 
μέχρι 31/5/2020

12. Έγχρωμο portfolio μεγέθους Α4 & αντίγραφο σε CD για τους υποψήφιους 
στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής (Αστικό Σχεδιασμό)

13. Κατάλογος δημοσιεύσεων και οι περιλήψεις αυτών (έως 300 λέξεις εκάστη) 
εάν υπάρχουν

14. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ή ταυτότητα 
ομογενούς)

15. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψήφιους)
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1. Οι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων απαιτείται να αποστέλλουν παράρτημα διπλώματος για τη διαβάθμιση βαθμολογίας, διάκρισης & χαρακτηρισμού των πτυχίων
2. Σχετικό προσχέδιο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.onassis.org
3. Σχετικό έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.onassis.org

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

http://www.onassis.org/
http://www.onassis.org/


3. Σπουδές στην Ελλάδα: Διάρκεια & Ύψος Υποτροφίας

Τόπος Σπουδών Μηνιαίο Ποσό Εφ’ άπαξ ποσό 
(έναντι διδάκτρων ή/και εξόδων 1ης εγκατάστασης)

Ίδια πόλη με την μόνιμη κατοικία της οικογένειας 
ή σε απόσταση μέχρι 40χλμ. από αυτή

EUR 300 EUR 5.000*

Άλλη πόλη από την μόνιμη κατοικία της 
οικογένειας και διαμονή στον τόπο σπουδών

EUR 600 EUR 5.000*
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▪ Τα παραπάνω αποτελούν τα ανώτατα χορηγούμενα ποσά υποτροφιών. Η καταβολή αρχίζει μετά την υπογραφή σχετικής Σύμβασης & την 
υποβολή βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο πρόγραμμα

▪ Η υποτροφία προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο σε ατομικό λογαριασμό

▪ Σε περίπτωση παράλληλης λήψης υποτροφίας για κάλυψη κόστους σπουδών και διαβίωσης το Ίδρυμα αποφασίζει τη διατήρηση, αναστολή
καταβολής, μείωση, διακοπή ή ακύρωση της υποτροφίας, αφού λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του υποτρόφου

* Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο εξόδων 1ης εγκατάστασης το εφ’ άπαξ ποσό ανέρχεται σε EUR 1.500

▪ 6 – 24 μήνες (βάσει της επίσημης ελάχιστης διάρκειας σπουδών κατά τον Κανονισμό Πανεπιστημίου & της ημερομηνίας 1ης εγγραφής στο 
πρόγραμμα)

▪ Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αποπεράτωση των σπουδών, αν απομένουν κατ’ ελάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
καταβολής της υποτροφίας (1/10/2020 & εξής)

▪ Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης υποτροφίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου



4. Διαδικασία Αξιολόγησης

▪ Βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού, σειρά κατάταξης 
αποφοίτησης & βαθμολογική επίδοση στα συναφή με την 
επιδιωκόμενη ειδίκευση μαθήματα

▪ Το κύρος του Πανεπιστημίου αποφοίτησης

▪ Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών

▪ Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι 
ανακοινώσεις σε συνέδρια & η ενδεχόμενη πρακτική 
εμπειρία του υποψήφιου (προϋπηρεσία, πρακτική 
άσκηση, εθελοντική εργασία)

▪ Το κύρος του Πανεπιστημίου και του επιδιωκόμενου 
προγράμματος σπουδών για τα οποία υποβάλει αίτηση ο 
υποψήφιος

▪ Το κείμενο αιτιολόγησης του υποψήφιου 
(περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση) στο οποίο 
αναλύονται οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης 
ειδίκευσης, των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, 
Πανεπιστημίου & Επόπτη Καθηγητή (ειδικά για τα 
διδακτορικά), καθώς και οι μελλοντικές επιδιώξεις του 
υποψήφιου μετά το πέρας των σπουδών του

▪ 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) βαθμολογούν κατά την 
ελεύθερη κρίση τους τις αιτήσεις κατά γνωστικό πεδίο & επίπεδο σπουδών, αξιολογώντας τις πραγματοποιηθείσες & επιδιωκόμενες 
σπουδές των υποψηφίων 

▪ Κριτήρια Αξιολόγησης:

▪ Οι συστατικές επιστολές και οι υπογράφοντες αυτές

▪ Για υποψήφιους διδακτορικών σπουδών: το θέμα της διδακτορικής 
διατριβής. Εξετάζεται κυρίως αν το θέμα έχει πρωτοτυπία, ιδιαίτερο 
επιστημονικό ενδιαφέρον και κοινωνική ανταποδοτικότητα για τη 
χώρα μας

▪ Στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής τα δείγματα εργασίας 

▪ Κατά την αξιολόγηση δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που 
έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο 
πρόγραμμα σπουδών

Οι υποψήφιοι όλων των γνωστικών πεδίων μπορεί να κληθούν σε τηλεφωνική 
συνέντευξη εάν απαιτηθεί από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
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5. 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 υποτροφίας, με βάση τη βαθμολογία των Ακαδημαϊκών
Συμβούλων και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων

▪ Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια κατά την τελική
διαδικασία επιλογής

▪ Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψήφιους τον Ιούλιο 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος
www.onassis.org►Υποτροφίες

▪ Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα
σπουδών για το οποίο υπέβαλε αίτηση και του ενεκρίθη υποτροφία από το Ίδρυμα, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας,
τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του

▪ Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα αλλαγής προγράμματος σπουδών σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έγινε δεκτός από το/τα
πρόγραμμα/προγράμματα για τα οποία αξιολογήθηκε

▪ Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές
ενστάσεις
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http://www.onassis.org/


6. Οφέλη για τους Υποτρόφους

▪ Συμβουλευτική κατά τη διάρκεια των σπουδών

▪ Δυνατότητα διεκδίκησης κάλυψης εξόδων εκτύπωσης διδακτορικής διατριβής έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τις απαιτήσεις
που ορίζει ο Κανονισμός Πανεπιστημίου

▪ Δυνατότητα διεκδίκησης κάλυψης εξόδων δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής σε περιορισμένα αντίτυπα έως 2.000 ευρώ
για όσους υποτρόφους είναι προαπαιτούμενη η δημοσίευση διατριβής για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, βάσει
Κανονισμού Πανεπιστημίου (π.χ. στη Γερμανία)

▪ Δυνατότητα εγγραφής στο Σύνδεσμο Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και
συμμετοχής στις δράσεις αυτού με σκοπό την δικτύωση και δημιουργία γόνιμων συνεργασιών παγκοσμίως

▪ Δυνατότητα διεκδίκησης επιπλέον χρηματοδότησης ως μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση* για:
▪ Κάλυψη εξόδων δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά

▪ Κάλυψη εξόδων έκδοσης διδακτορικής διατριβής σε βιβλίο

▪ Πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας διετούς διάρκειας

*Υφίσταται χωριστή ανακοίνωση για τα προγράμματα του Συνδέσμου Υποτρόφων
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