
Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στηρίζει 

τους νέους θεσμοθετώντας 3 

υποτροφίες στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

 

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet, του ομίλου easyGroup και 

του φιλανθρωπικού ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation, προσφέρει 

τρεις (3) πλήρεις υποτροφίες υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης για το σχολικό 

έτος 2015 – 2016, για νέους μαθητές που ολοκληρώνουν φέτος τη Γ’ Γυμνασίου 

και επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του International Baccalaureate 

στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. 

 

Η κάθε υποτροφία έχει διάρκεια 3 χρόνια και αφορά στην οικονομική κάλυψη 

ποσού της τάξεως των 37.000 € για κάθε υπότροφο καθώς καλύπτει τα συνολικά 

δίδακτρα για 3 χρόνια. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 21 Απριλίου 2015. Οι 

υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν σαφή προσανατολισμό για 

φοίτηση στο πρόγραμμα ΙΒ. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν τελικό βαθμό Β’ 

Γυμνασίου 19 και πάνω, ενώ επίσης θα πρέπει να έχουν τρέχουσα βαθμολογία 2 

πρώτων τριμήνων Γ’ Γυμνασίου 19 και πάνω. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 

αιτήσεις υποψηφίων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Δύο υποτροφίες θα 

δοθούν σε μαθητές που ολοκληρώνουν τη Γ’ Γυμνασίου σε άλλο σχολείο ενώ μία 

υποτροφία θα δοθεί σε παιδί αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα που 

ολοκληρώνει τη Γ’ Γυμνασίου και φοιτά σε άλλο σχολείο. Οι υποτροφίες έχουν 

ισχύ μέχρι το τέλος της φοίτησης του υποτρόφου από το πρόγραμμα ΙΒ των 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα και υπόκεινται στο γενικό εσωτερικό κανονισμό των 

υποτροφιών του σχολείου. 

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στο τηλέφωνο 210 6186000 (εσωτ. 

0423) καθημερινά μεταξύ 9:00 και 15:00 ή να απευθυνθείτε στην επίσημη 

ιστοσελίδα www.doukas.gr 

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Stelios Philanthropic Foundation που φέρει το όνομα 

του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 1984, έχει 

ως ένα βασικό άξονα δράσης, τη διοχέτευση πόρων για την ενίσχυση και 

κινητοποίηση προγραμμάτων που προάγουν την εκπαίδευση. 

http://www.doukas.gr/
http://www.doukas.gr/


 

INFO 

Λίγα Λόγια για το Stelios Philanthropic Foundation 
Το Stelios Philanthropic Foundation αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό, μη 

κυβερνητικό ίδρυμα που στοχεύει στη διοχέτευση πόρων, στην ενίσχυση και στην 

κινητοποίηση προγραμμάτων που προάγουν την εκπαίδευση, το περιβάλλον και 

την επιχειρηματικότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαίδευσης το Ίδρυμα παρέχει υποτροφίες σε 

νέους κυρίως από την Ελλάδα και την Κύπρο για τα πανεπιστήμια London School 

of Economics για πτυχίο και Cass City University of London για μεταπτυχιακό. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος, το Ίδρυμα αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Cyprus 

Marine Environment Protection Association, υποστηρίζει τη δράση της WWF και 

έχει δημιουργήσει το Stelios Environmental Centre in Pedoulas. Όσον αφορά στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα έχει θεσμοθετήσει ετήσια Βραβεία 

Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 

Μονακό (χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται). 

Ταυτόχρονα, το Stelios Philanthropic Foundation δημιούργησε το φιλανθρωπικό 

πρόγραμμα «Φαγητό από καρδιάς». Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει την 

καθημερινή διανομή φαγητού (ένα σάντουιτς) με στόχο την υποστήριξη των 

ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ξεκίνησε αρχικά 

το Μάιο του 2013 στην Κύπρο και σήμερα αριθμεί συνολικά 4 σημεία διανομής 

στην Κύπρο (3 στη Λεμεσό και 1 στη Λευκωσία), ενώ πρόσφατα εγκαινιάστηκε 

στην Αθήνα το νέο κέντρο διανομής στο κτίριο δράσης του Ιδρύματος στον 

Κεραμεικό. 

 


