ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020/2021
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις
υποτροφίες ΝΕΟΝ 2020 που αφορούν σε:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Master)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τους εξής τομείς:
α) Ιστορία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και
γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts).
Θα δοθούν συνολικά οχτώ (8) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) ύψους €10.000 η καθεμία.
NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 29 ΜΑΪΟΥ 2020, 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει τη
χορήγηση των υποτροφιών και δεν αιτιολογεί την αξιολόγηση των αιτήσεων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και
δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και να συνοδεύονται
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ιθαγένεια ή Εθνικότητα: Ελληνική.
β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος:
Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 7,50/10,00
Γαλλικά Πανεπιστήμια: 15/20
Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2.1
Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 2,8/4
Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,00/1
Πανεπιστήμια άλλων χωρών: ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.
γ) Βεβαίωση του Πανεπιστημίου όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
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δ) Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να:
• έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή
• έχουν νόμιμα απαλλαγεί, ή
• έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών, ή
• είναι στρατευμένοι και η θητεία λήγει μέχρι 31/8/2020.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι στέλνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά
συνημμένα σε ένα (1) email στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants@neon.org.gr (δεν απαιτείται επικύρωση των εγγράφων):
1. Βιογραφικό σημείωμα σε μορφη pdf και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
3. Μία συστατική επιστολή από καθηγητή πανεπιστημίου που έχει προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου.
Σημείωση: Η συστατική επιστολή θα πρέπει να αποσταλεί απευθείας από τον/την καθηγητή/τρια στην ηλεκτρονική
διεύθυνση grants@neon.org.gr με θέμα ‘Συστατική Επιστολή’ και το όνομα του/της υποψηφίου/ας.
4. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
5. Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας.
Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να μην ξεπερνά τις 800 λέξεις, β) Να αποσταλεί σε
μορφή pdf, γ) Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12.
6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
7. Από τους αρρένες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στην επισυναπτόμενη φόρμα την οποία αποστέλλουν μαζί με όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2. Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν συνημμένα όλα σε ένα (1) email με
θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ MASTER: ONOMA ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants@neon.org.gr
ως και την 29 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας GMT+2).
Θα λαμβάνουν email από το λογαριασμό grants@neon.org.gr για την παραλαβή της αίτησής τους από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Οι αιτήσεις ελέγχονται από τη Γραμματεία εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Οργανισμού ΝΕΟΝ εξετάζει τις αιτήσεις κατά γνωστικό πεδίο και επίπεδο σπουδών και
βαθμολογεί τους υποψήφιους κατά την ελεύθερη κρίση της, αξιολογώντας τις πραγματοποιηθείσες σπουδές και τις
επιδιωκόμενες σπουδές όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου.
3. Αξιολογούνται υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα για το οποίο αιτούνται
υποτροφίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, μόνο ακαδημαϊκά.
4. Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ και το Δ.Σ. αποφασίζει κατά την κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, με βάση την εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η υποτροφία καταβάλλεται στους υποψηφίους ως δωρεά στο σύνολό της στο πρώτο τρίμηνο των σπουδών τους.
2. Η καταβολή της πραγματοποιείται μετά την υποβολή της Βεβαίωσης οριστικής εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής στο
Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Εάν οι υποψήφιοι λαμβάνουν και άλλη υποτροφία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση,
εναπόκειται στην κρίση του ΝΕΟΝ να αποφασίσει τη χορήγηση της υποτροφίας. Σε κάθε περίπτωση άλλης υποτροφίας
πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο Οργανισμός ΝΕΟΝ.
4. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
5. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, οι υπότροφοι δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το
πρόγραμμα σπουδών που έχουν υποβάλει και ενέκρινε ο Οργανισμός παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους
οποίους ο Οργανισμός εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού υποτροφίας
μεταξύ του ΝΕΟΝ και των υπότροφων.
7. Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Οργανισμό κάθε εξάμηνο έκθεση
σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
8. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας,
που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ.18/41).
9. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στην υποβολή αιτήσεων.
10. Για να εξεταστεί η αίτηση χορήγησης υποτροφίας θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
11. Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ με έδρα Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι, e-mail grants@neon.org.gr, καθίσταται
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι υποψήφιοι διά μέσου της διαδικασίας
υποβολής αίτησης υποτροφίας, καθώς και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση
των ικανοτήτων τους με σκοπό την εκπλήρωση του παρόντος σκοπού.
Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών
δεδομένων των υποψήφιων και μόνο έπειτα από ρητή συγκατάθεση τους. Για να είναι βέβαιος ο ΝΕΟΝ ότι συναινούν οι
υποψήφιοι στην επεξεργασία θα πρέπει να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.
Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ με μοναδικό σκοπό
την αξιολόγηση των προσόντων και των στοιχείων τους για την επιλογή του δικαιούχου της Υποτροφίας για την οποία
αποστείλανε την αίτησή τους και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά βάσει της παρούσας προκήρυξης.
Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς
εξουσιοδοτημένα από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διαγράφονται από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ μόλις διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν επιλεγεί για τη χορηγούμενη Υποτροφία ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από τους υποψήφιους, με εξαίρεση το
ονοματεπώνυμο των υποψηφίων, την ιδιότητά τους και το πανεπιστημιακό ίδρυμα για το οποίο αιτούνται την υποτροφία,
τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο του Οργανισμού για πέντε χρόνια.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να μας υποβάλουν αίτημα:
• Πρόσβασης στα δεδομένα τους
• Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων τους
• Περιορισμού της επεξεργασίας
• Φορητότητας των δεδομένων τους
• Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης τους στην επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν
την Ανάκλησή της. Σε περίπτωση Aνάκλησης αντιλαμβάνονται οι υποψήφιοι ότι δεν θα μπορέσει να τύχει επεξεργασίας
και αξιολόγησης η αίτησή τους στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι ή στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grants@neon.org.gr του Οργανισμού ΝΕΟΝ, καθώς και να υποβάλλουν
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι η επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων τους παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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Εάν επιθυμούν να επικοινωνήσουν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών τους Δεδομένων και
την άσκηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2130187700 ή στην δ/νση Αμαρουσίου –
Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grants@neon.org.gr.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέσω e-mail από το grants@neon.org.gr την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ μέσω email στο grants@neon.org.gr.
Δεν δίνονται διευκρινίσεις τηλεφωνικώς.
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Email

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

