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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΤΤΑΒΑ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τον Νοέμβριο του 2012, με αφορμή τον εορτασμό της 70ης επετείου από την 
καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Καναδά, το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος καθιέρωσε την ετήσια Υποτροφία Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
μέσω της δημιουργίας κεφαλαίου επιχορήγησης ύψους $1.000.000. Σκοπός 
των υποτροφιών είναι να βοηθήσουν Έλληνες φοιτητές να 
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οττάβα 
(uOttawa), σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο για την Ελλάδα.  
 
Tο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί 
δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας 
και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που 
επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται 
να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το 
Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη 
φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα 
υποστήριξης του κοινού καλού. 
 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Πανεπιστήμιο της Οττάβα εκφράζουν τις 
ευχαριστίες τους στον Πρεσβευτή του Καναδά στην Ελλάδα (2011-) κ. Robert 
Peck, για τον καθοριστικό του ρόλο στη θέσπιση της Υποτροφίας. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
Σκοπός της δημιουργίας του κεφαλαίου επιχορήγησης είναι η παροχή 
υποτροφίας σε έλληνα πολίτη, μόνιμο κάτοικο Ελλάδος, ο οποίος έχει γίνει 
δεκτός σε πρόγραμμα Μάστερ του Πανεπιστημίου της Οττάβα (uOttawa).  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Προϋποθέσεις 
Ο υποψήφιος πρέπει: 
  



1. Να είναι έλληνας υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος 
 
2. Να έχει γίνει δεκτός και να έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα Μάστερ   
πλήρους φοίτησης στο uOttawa, σε μία από τις ακόλουθες σχολές: 
Μηχανικών, Νομική, Ιατρική ή Κοινωνικών Επιστημών 
 
3. Να έχει μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 8,0/10 βάσει της 
μεθόδου υπολογισμού της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών 
Σπουδών (Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies - FGPS) για εισαγωγή 
σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

 
Ύψος της υποτροφίας: Ποικίλει, ανάλογα με το διαθέσιμο ποσό 

του ταμείου, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια της επιτροπής αξιολόγησης 

 
Πλήθος υποτροφιών: Ποικίλει, ανάλογα με το διαθέσιμο ποσό 

του ταμείου, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια της επιτροπής αξιολόγησης 

 
Συχνότητα χορήγησης: Ετήσια 
 
Ανανεώσιμη: Για ένα έτος (με την προϋπόθεση καλής 

ακαδημαϊκής παρουσίας, ανελλιπούς 
φοίτησης και Μέσου Όρου GPA 8,0/10) 

 
Επίπεδο ή πρόγραμμα σπουδών: Μάστερ 
 
Επικοινωνία: Awards Office, FGPS 
 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 1η Μαρτίου, όπως καθορίζεται ετησίως 

από την FGPS 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να είναι επιλέξιμοι για την Υποτροφία, οι υποψήφιοι πρέπει να 
υποβάλουν συμπληρωμένο το πακέτο αιτήσεως πριν από την 1η Μαρτίου 
ώστε να έχουν γίνει έστω και υπό όρους δεκτοί από το uOttawa έως την 1η  
Απριλίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής μέσω  
διαδικτύου στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων των Πανεπιστημίων του Οντάριο  
(Ontario Universities’ Application Centre-OUAC) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  



του Πανεπιστημίου της Οττάβα:  
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1624 ) 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Δεν απαιτείται υποβολή αιτήσεως. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν στην FGPS. Η FGPS θα 
επικοινωνήσει με τους επιλέξιμους υποψηφίους και θα ζητήσει πρόσθετα 
δικαιολογητικά όπως, ενδεικτικά, αντίγραφο πιστοποιητικού υπηκοότητας 
και βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, βιογραφικό σημείωμα, δήλωση 
ερευνητικών ενδιαφερόντων ή προγράμματος και αντίγραφο αναλυτικής 
βαθμολογίας των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά ενδέχεται να μην ζητηθούν εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί με 
την αίτηση εισαγωγής.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν η Επιτροπή Επιλογών κρίνει ότι υπάρχουν δύο ή περισσότεροι 
υποψήφιοι που πληρούν εξ ίσου τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η τελική 
επιλογή θα γίνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.  Σε αυτήν την  
περίπτωση, για να επιλεγεί ο υπότροφος θα ζητηθούν πρόσθετες  
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, σύμφωνα με τις  
πρακτικές και τις διαδικασίες περί Οικονομικής Βοήθειας και Βραβείων του 
Πανεπιστημίου της Οττάβα (uOttawa’s Financial Aid & Awards) 
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