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ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20
Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει να δίνεις ευκαιρίες σε νέους˙ ο Αριστοτέλης Ωνάσης
ξεκίνησε νεότατος, έχοντας στις αποσκευές του ένα όραμα και κατέκτησε τον κόσμο. Γι’
αυτό και από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση απελευθερώνει δυνάμεις, έχοντας προσφέρει
περισσότερες από 7.000 υποτροφίες, και συνεχίζει. Στηρίζει με συνέπεια εκείνους που
αριστεύουν, που επιθυμούν να διακριθούν στον τομέα τους και να κυνηγήσουν το
όνειρό τους.
Με τα Προγράμματα Υποτροφιών και με αταλάντευτο γνώμονα την αξιοκρατία,
συνδράμει χιλιάδες επιστήμονες και ερευνητές στην προσπάθειά τους να
προοδεύσουν.Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ξεκίνησαν.
Το Πρόγραμμα προβλέπει χορήγηση υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στο
εξωτερικό. Οι όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο της σχετικής
προκήρυξης εδώ . Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά εδώ .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:
28 Φεβρουαρίου 2019
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 37 13 051, 053, -054, -056, -057 ή μέσω e-mail στο scholarships@onassis.org

ONASSIS FOUNDATION SCHOLARSHIP PROGRAMS FOR HELLENES
ANNOUNCEMENT FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20
We know well what it means to give young people opportunities. Aristotle Onassis
started very young with a vision in his luggage and conquered the world. That is why,
ever since 1978, we release potential, having offered more than 7,000 scholarships.
Αnd we keep going.
Through our scholarship programs and with an unmistakable measure of meritocracy,
the Foundation helps thousands of scientists, and researchers in the first steps of their
career. Applications for the Onassis Foundation Scholarship Program for the academic
year 2019-20 are now open.
The Program offers scholarships for studies in countries outside Greece. Applications
can only be submitted online. The announcement containing the terms and conditions
is available here and the electronic application is only available in Greek here.
The deadline for submission of applications and all relevant documents:
February 28, 2019
Should you require any assistance or if you have any further queries, please do not
hesitate to contact by telephone: +30 210 37 13 051, -053, -054, -056, -057 or by e-mail
scholarships@onassis.org

