




Ξεκινώντας από το 2015, σε συνεργασία με διακεκριμένους φορείς, επιβραβεύουμε μαθητές που

επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένεια του σχολείου μας παρέχοντάς τους υποτροφίες που

υπόκεινται σε ξεχωριστό πλαίσιο και διαφορετικά κριτήρια.

Η φιλοσοφία μας



“Stelios Haji-Ioannou” Scholarships



Σε συνεργασία με τον Οργανισμό “Stelios Philanthropic Foundation” του αποφοίτου των

Εκπαιδευτηρίων μας, κ. Στέλιου Χατζηιωάννου, χορηγούνται πλήρεις (100%) Υποτροφίες

Yψηλής Aκαδημαϊκής Eπίδοσης από το 2015.

Για το σχολ. έτος 2021-22 χορηγούνται 2 πλήρεις (100%) Υποτροφίες Υψηλής

Ακαδημαϊκής Επίδοσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους μαθητές που ολοκληρώνουν τη Γ’ Γυμνασίου και

επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα του International Baccalaureate (ΙΒ) στα

Εκπαιδευτήρια Δούκα, ξεκινώντας τη φοίτησή τους στο προπαρασκευαστικό τμήμα PRE-IB της Α’

Λυκείου.

“Stelios Haji-Ioannou” Scholarships



Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Υποτροφιών “Stelios Haji-

Ioannou” θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

✓ να έχουν σαφή προσανατολισμό για φοίτηση στο Πρόγραμμα ΙΒ,

✓ να έχουν τρέχουσα βαθμολογία του α’ τετραμήνου Γ’ Γυμνασίου 19 και πάνω,

✓ να έχουν τελικό βαθμό Β’ Γυμνασίου 19 και πάνω.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις υποψηφίων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Οι Υποτροφίες Stelios έχουν διάρκεια 3 χρόνια, μέχρι την ολοκλήρωση φοίτησης του

υποτρόφου από το Πρόγραμμα ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, και υπόκεινται στον εσωτερικό

κανονισμό των υποτροφιών του Σχολείου μας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



H υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα

https://www.doukas.gr/scholarships.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 στα

Εκπαιδευτήριά μας.

Πώς δηλώνω συμμετοχή, 
ποια είναι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 

και πότε είναι οι εξετάσεις;

https://www.doukas.gr/scholarships


Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ερωτήσεις ανοιχτού, κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και

στην ανάπτυξη κειμένου με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων.

Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 120 λεπτά.

Εάν κάποιος υποψήφιος έχει βεβαιωμένη μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να αποστείλει με email

στο Τμήμα Υποτροφιών (scholarships@doukas.gr) το αντίστοιχο δικαιολογητικό πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Ποια είναι η θεματολογία 
και η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων;

mailto:scholarships@doukas.gr


Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει:

✓ ανάπτυξη κειμένου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά

✓ κατανόηση κειμένου στα Αγγλικά

✓ ασκήσεις Άλγεβρας και Γεωμετρίας

Εξεταστέα Ύλη Άλγεβρας:

Κεφάλαιο 1: Παράγραφοι 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10

Κεφάλαιο 2: Παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2.5

Κεφάλαιο 3: Παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.3

Εξεταστέα Ύλη Γεωμετρίας:

Κεφάλαιο 1: Παράγραφοι 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Κεφάλαιο 2: Παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3

* Στα μαθηματικά είναι απαραίτητα όλα τα διδαχθέντα σε προηγούμενες τάξεις.

Ποια είναι η ύλη των γραπτών εξετάσεων;



Μετά τη γραπτή εξέταση, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση των υποψηφίων σε ομάδες στα

αγγλικά.

Η δομή της προφορικής εξέτασης περιλαμβάνει:

✓ σύντομη παρουσίαση υποψηφίου,

✓ σχολιασμός ενός επίκαιρου θέματος,

✓ ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.

Η ενδεικτική διάρκεια της προφορικής εξέτασης εκτιμάται στα 10 λεπτά.

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες, θα ενημερωθούν για τα

αποτελέσματά τους εντός 7 εργάσιμων ημερών μετά τις εξετάσεις καθώς και για τα επόμενα

βήματα της διαδικασίας.

Ποια είναι η θεματολογία 
και η διάρκεια των προφορικών εξετάσεων;



Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους μόνο ένα - δυο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και

την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά

τους (π.χ. Διαβατήριο ή Βεβαίωση Ταυτοπροσωπίας).

Βιβλία, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές

συσκευές δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου την ημέρα των εξετάσεων;



Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών Εκπαιδευτηρίων

Δούκα (Ε.Υ.Ε.Δ.) και από εκπροσώπους του Stelios Philanthropic Foundation.

Από ποιον γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;



Η Επιτροπή Υποτροφιών Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Ε.Υ.Ε.Δ.) και εκπρόσωποι του Stelios Philanthropic Foundation

αξιολογούν τις αιτήσεις με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1. Εκπαιδευτικά Κριτήρια

• Βαθμολογία στη γραπτή & προφορική εξέταση αξιολόγησης

• Βαθμολογία επίδοσης (έλεγχος /ενδεικτικό /απολυτήριο) από το σχολείο φοίτησης

• Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλες δράσεις

• Διπλώματα ξένων γλωσσών και πληροφορικής

2. Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια της οικογένειας του υποψηφίου

3. Αποτέλεσμα από προσωπική συνέντευξη

4. Ήθος – Διαγωγή

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 
και της τελικής χορήγησης υποτροφιών;



Όχι απαραίτητα, αλλά έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα για να λάβετε την υποτροφία.

Αν έχετε επιτύχει υψηλό σκορ στις γραπτές & προφορικές εξετάσεις, θα κληθείτε για προσωπική

συνέντευξη από την Επιτροπή Υποτροφιών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Ε.Υ.Ε.Δ.) και εκπροσώπους

του Stelios Philanthropic Foundation.

Η Επιτροπή Υποτροφιών αποφασίζει τελικά για τη χορήγηση της υποτροφίας λαμβάνοντας υπόψη

όλα τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά, τις γραπτές & προφορικές εξετάσεις αλλά και την προσωπική

συνέντευξη.

Έγραψα πολύ καλά στις εξετάσεις!                
Είναι σίγουρο ότι θα λάβω υποτροφία;



Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση του μαθητή από τα Εκπαιδευτήρια

Δούκα, εφόσον οι μαθητές-αποδέκτες των υποτροφιών:

• πετυχαίνουν κάθε σχολική χρονιά βαθμολογία που να δικαιολογεί τη διατήρηση της

υποτροφίας,

• διατηρούν άψογη συμπεριφορά και δεν αναφέρονται πειθαρχικά παραπτώματα σε βάρος

τους,

• συμμετέχουν σε διαγωνισμούς διασχολικούς, ακαδημαϊκούς, αθλητικούς κλπ. ανάλογα με τις

κλίσεις τους,

• πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια με τα οποία χορηγήθηκε η υποτροφία

αρχικά.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι λαμβάνουν την υποτροφία μόνο τη χρονιά για την οποία αιτήθηκαν. Δε

μεταφέρεται σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Τι διάρκεια έχει μια υποτροφία;



➢ Στο Τμήμα Υποτροφιών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με προγραμματισμένο ραντεβού

(Μεσογείων 151, 15126, Μαρούσι, www.doukas.gr)

➢ Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6186131

➢ Στο e-mail: scholarships@doukas.gr

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες. 
Πού μπορώ να απευθυνθώ;

http://www.doukas.gr/
mailto:scholarships@doukas.gr





