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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
“ONE OF A KIND” 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 
 

 
Το Ίδρυμα Ωνάση, αναγνωρίζει και επιβραβεύει νέους που καταφέρνουν να κάνουν σημαντικά βήματα 

στην πορεία της ζωής τους, ξεπερνώντας εμπόδια, περιορισμούς και αντιξοότητες, κυρίως κοινωνικού, 

ταξικού και φυλετικού περιεχομένου. 

 

Το Ίδρυμα Ωνάση, σε αναγνώριση της προσφοράς των αδελφών Αντετοκούνμπο στον αθλητισμό, της 

επιτυχημένης πορείας που έχουν διανύσει και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή κοινωνική τους 

αφετηρία, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 τη χορήγηση μιας (1) Ειδικής Υποτροφίας 

“One of a Kind” για προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού 

Τομέα της Ελλάδας.  

 

Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε απόφοιτο/η Ελληνικού Δημόσιου Γενικού ή/και Επαγγελματικού 

Λυκείου που υπάγεται στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων1, σχολικού έτους 2016/2017, 

που έχει εισαχθεί ως πρωτοετής φοιτητής/τρια σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακού 

Τομέα της Ελλάδας κατά το ακαδ. έτος 2017/2018, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών 

εξετάσεων.  

 

Η υποτροφία καλύπτει την διάρκεια σπουδών του υποτρόφου, όπως ορίζεται από το επίσημο 

πρόγραμμα σπουδών της σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος συνεχίζει με επιτυχία τις 

σπουδές του μέχρι τη λήξη τους.  

 

Οι επι μέρους όροι παροχής της υποτροφίας αναφέρονται στην προκήρυξη.  

 
 

ΟΡΟΙ  &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
1. Έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι τέκνα αλλοδαπών γονέων που έχουν εισέλθει και διαμένουν 

μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν ακόμα  εξασφαλίσει την ελληνική ιθαγένεια (τόσο οι υποψήφιοι, 

όσο και οι γονείς αυτών) ή την έχουν αποκτήσει εντός της προηγούμενης πενταετίας. 

2. Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή ταυτότητας και οριστικού 

τίτλου νόμιμης διαμονής ή κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).  

                                                 
1 Το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει τις περιοχές Τρείς Γέφυρες – Κάτω Πατήσια – 
Θυμαράκια – Νιρβάνα – Σεπόλια – Αγ. Μελέτιος – Λόφος Σκουζέ – Κολοκυνθού – Κολωνός – Άγιος 
Κωνσταντίνος – Ακαδημία Πλάτωνος – Άγιος Γεώργιος. 
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3. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Δημόσιου Γενικού ή/και Επαγγελματικού Λυκείου. 

4. Κατέχουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) της ημεδαπής. 

5. Έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας μέσω 

Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

6. Το  οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, τόσο των αιτούντων – εφ’ όσον έχουν προσωπικό εισόδημα- 

όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12,000 ευρώ για το φορολογικό 

έτος 2016.  

7. Δεν λαμβάνουν ή δεν τους έχει εγκριθεί άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τις 

προπτυχιακές τους σπουδές. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κατά την διαδικασία επιλογής από το Ίδρυμα, βαρύνουσα σημασία θα έχει η επίδοση στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις.  Θα ληφθεί υπόψη η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των υποψηφίων και της οικογενείας 

τους, όπως αυτή προκύπτει από τα όσα θα έχουν υπεύθυνα δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι στην 

υποβληθείσα αίτηση/υπεύθυνη δήλωσή τους. Επιπλέον, θα συνυπολογισθεί το κείμενο στο οποίο οι 

υποψήφιοι αναλύουν τους λόγους για τους οποίους επιδιώκουν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές 

σπουδές. 

Κατά τη διαδικασία τελικής επιλογής μεταξύ των επικρατέστερων υποψήφιων θα συνυπολογισθεί και η 

συστατική επιστολή από Καθηγητή/Καθηγήτρια Λυκείου, που έχει προσωπική γνώση της προόδου των 

υποψηφίων. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις της παρούσης, 

καλούνται να συμπληρώσουν πλήρως τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που διατίθενται σε 

ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word),  να τοποθετήσουν φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας στο 

αντίστοιχο σημείο της αίτησης, να εκτυπώσουν, να υπογράψουν την αίτηση και να την αποστείλουν 

σαρωμένη μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση fph@onassis.org το αργότερο έως  30 

Σεπτεμβρίου 2017.  

2. Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία οι υποψήφιοι δηλώνουν ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης 

Δήλωσης.  

3. Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από το Ίδρυμα Ωνάση και θα έχουν προθεσμία τριών 

(3) εβδομάδων να καταθέσουν όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αίτηση θα απορρίπτεται αυτομάτως.  

 

4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε 

τηλεφωνική συνέντευξη. 

mailto:fph@onassis.org
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5. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν περί τις αρχές Νοεμβρίου ατομικά στους 

υποψήφιους μέσω e-mail. 

6. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν 

γίνονται δεκτές ενστάσεις. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο στην οποία πρέπει 

να υπάρχει τοποθετημένη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου. 

 

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν μόνο από τους υποψηφίους που θα 

προκριθούν στην 2η φάση της αξιολόγησης και θα ειδοποιηθούν από το Ίδρυμα Ωνάση.  

 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου και αναγνωρισμένου από τις 

αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικού εγγράφου και εν ισχύ τίτλου νόμιμης διαμονής στη χώρα ή 

δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (για αιτούντες διεθνούς προστασίας και μέχρι την έκδοση 

οριστικής αποφάσεως επί του αιτήματός τους) ή δελτίου αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή 

υπαχθέντος σε καθεστώς επικουρικής προστασίας. Οι υποψήφιοι που απέκτησαν την ελληνική 

ιθαγένεια εντός της τελευταίας 5ετίας, οφείλουν να καταθέσουν έγγραφο που να πιστοποιεί την 

απόκτηση ιθαγένειας εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. 

3. Έγγραφο που να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. 

4. Αντίγραφο απολυτηρίου Γενικού ή/και Επαγγελματικού Λυκείου που υπάγεται στο 4ο Δημοτικό 

Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στο προοίμιο της 

παρούσας. 

5. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, στην οποία να αναφέρονται τα μόρια 

εισαγωγής στη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο/Τμήμα στο οποίο εισήχθη ο υποψήφιος.  

7. Αντίγραφο του τελικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος για το Φορολογικό 

Έτος 2016 των γονέων του υποψηφίου και του ιδίου σε περίπτωση υποβολής ατομικής δήλωσης. 

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια αλλοδαπή αρχή (Πρεσβεία/Προξενείο). 

9. Πιστοποιητικό γεννήσεως του υποψηφίου και των γονέων αυτού. 

10. Συστατική Επιστολή από Καθηγητή/τρια του Λυκείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος, που να 

γνωρίζει προσωπικά τον υποψήφιο και στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά τόσο στις σχολικές 

επιδόσεις του όσο και στον χαρακτήρα και το ήθος αυτού. 

11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

12. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα θέσουν υπ’ όψιν του Ιδρύματος κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και 

προβλήματα υγείας, οφείλουν να καταθέσουν τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αποδεικνύουν 

τα όσα έχουν οι ίδιοι δηλώσει στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωσή τους (π.χ. ληξιαρχική πράξη θανάτου, 

πιστοποιητικό ανεργίας, πιστοποιήσεις αναπηρίας, αντίγραφο διαζευκτηρίου, αποφάσεις δικαστικής 

επιμέλειας κ.λπ.). 
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ΠΟΣΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 

1. Η υποτροφία θα  είναι ύψους Τριακοσίων Ευρώ (EUR 300) μηνιαίως για σπουδές στον ίδιο τόπο 

σπουδών με τον τόπο οικογενειακής κατοικίας ή σε απόσταση έως 40 χλμ. από αυτόν,  και 

Εξακοσίων Ευρώ (EUR 600) μηνιαίως για σπουδές σε διαφορετικό τόπο σπουδών από τον τόπο 

μόνιμης οικογενειακής κατοικίας. 

2. Η υποτροφία χορηγείται σε βάση 12 μηνών ανά έτος φοίτησης και η διάρκεια της υπολογίζεται 

σύμφωνα με την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης βάσει του οδηγού σπουδών, με 

δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος, εάν η πρόοδος κρίνεται ικανοποιητική. 

3. Ενδέχεται να εγκριθεί επιπροσθέτως εφ’ άπαξ βοήθημα ύψους Χιλίων Πεντακοσίων Ευρώ (EUR 

1,500) για έξοδα 1ης εγκατάστασης στον τόπο σπουδών, το οποίο, σε περίπτωση έγκρισης, θα 

καταβληθεί κατά την έναρξη καταβολής της υποτροφίας. 

4. Η υποτροφία αρχίζει να χορηγείται με την κατάθεση και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών 

και σχετικών βεβαιώσεων, την κατάθεση της βεβαίωσης εγγραφής για το ακαδ. έτος 2017/2018 

και την υπογραφή σχετικής συμβάσεως μεταξύ υποτρόφου και Ιδρύματος Ωνάση.  

5. Η υποτροφία θα προκαταβάλλεται σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου σε 

τριμηνιαία βάση. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
 

1. Προκειμένου να συνεχίζεται η απρόσκοπτη καταβολή της υποτροφίας ο υπότροφος οφείλει να 

αποστέλλει τα ακόλουθα έγγραφα στο Ίδρυμα: 

 Ανανέωση εγγραφής κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

 Αναλυτικές βαθμολογίες σε εξαμηνιαία βάση και μετά το τέλος κάθε εξεταστικής 

περιόδου. Ο υπότροφος οφείλει α) να εξετάζεται επιτυχώς (βαθμός άνω της βάσης)  στο 

70% των μαθημάτων κάθε ακαδ. έτους και β) να μην μεταφέρει μαθήματα πέραν του ενός 

εξαμήνου. Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη πρόοδο, η 

υποτροφία ενδέχεται να ανασταλεί ή και να διακοπεί οριστικά κατά την κρίση του 

Ιδρύματος. 

  Προσωπική έκθεση προόδου του σε εξαμηνιαία βάση. 

 

2. Ο υπότροφος υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής που φοιτά, 

να αφιερωθεί στις σπουδές για τις οποίες του χορηγείται η υποτροφία και να τις ολοκληρώσει 

χωρίς διακοπή.  

 

3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του ή να συμμετάσχει εκ νέου 

στη διαδικασία Πανελλαδικών εξετάσεων οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το Ίδρυμα, το οποίο 

θα προβεί σε διακοπή της υποτροφίας ή θα αναστείλει την υποτροφία και θα επανεξετάσει το 

δικαίωμα έγκρισης αλλαγής σπουδών σε περίπτωση  επιτυχούς εισαγωγής σε άλλη σχολή. 
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4. Σε περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας που επιβάλλουν διακοπή 

των σπουδών του, ο Υπότροφος οφείλει να ενημερώσει το Ίδρυμα, ώστε να ανασταλεί η 

καταβολή της υποτροφίας για τον ανάλογο χρόνο, καταθέτοντας έγγραφα που να αποδεικνύουν 

τον ως άνω λόγο διακοπής. 

 
5. Σε περίπτωση αποδοχής υποτροφίας από άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα η υποτροφία του 

Ιδρύματος θα διακοπεί. 

 
6. Ο υπότροφος προσκαλείται, εφ’ όσον το επιθυμεί, να συμμετέχει και να συνδράμει εθελοντικά 

σε κοινωφελείς δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση και του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος, 

σχετικές με την ειδικότητά του, τόσο κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας, όσο και μετά το 

πέρας αυτής. Επίσης, ο υπότροφος προσκαλείται να συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας του 

Ιδρύματος που στοχεύουν στην ανάδειξη του θεσμού των υποτροφιών και στη σημασία του στο 

πλαίσιο της παιδείας σήμερα. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:                                          Τηλ: 210 37 13 053 & -056                         

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