
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 120 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΣΚΑΡΗ 

 

Το µη κερδοσκοπικό Ίδρυµα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη γνωστοποιεί  στον ∆ήµο 

Πειραιά ότι χορηγεί για το Ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023, 120 υποτροφίες σε Έλληνες 

και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Υποτροφίες δίδονται για όλα τα επίπεδα από αρχάριους µέχρι και Proficiency και  

περιλαµβάνουν όχι µόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια ενός έτους 

µε δυνατότητα ανανέωσης για επόµενα έτη. Τα µαθήµατα διεξάγονται στα δύο 

συµβεβληµένα, µη κερδοσκοπικά φροντιστήρια του Ιδρύµατος, δηλαδή στο Κέντρο 

Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στην Βούλα και στη Σχολή Αγγλικών Εστίας 

Νέας Σµύρνης, Νέα Σµύρνη.  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:  

1) Είναι τουλάχιστον 12 ετών (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) 

2) Έχουν Ελληνική καταγωγή  

3) Είναι Χριστιανοί Ελληνο-Ορθόδοξοι 

4) Έχουν κατοικήσει στην Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 

µήνες πριν από την υποβολή αίτησης για υποτροφία.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν τις συµπληρωµένες αιτήσεις µαζί µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσω email, φαξ ή ταχυδροµικώς στο Ίδρυµα 

Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη. Ο αριθµός νέων αιτήσεων που θα δεχτούν για το 

ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο µε προθεσµία υποβολής 

των αιτήσεων την Παρασκευή, 01 Απριλίου, 2022. Εάν συµπληρωθεί ο αριθµός των 

75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριµένη ηµεροµηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη 

ενηµέρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.  

Ο ευεργέτης Μιχαήλ Λάσκαρης αναγνώριζε την σπουδαιότητα της γνώσης µιας ξένης 

γλώσσας όπως η αγγλική. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για µία εκπαιδευτική προσφορά 

για τους νέους και νέες της πατρίδας µας, και ειδικά για τους λιγότερο προνοµιούχους 

συµπολίτες µας   

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Εάν πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έως την 1
η
 Απριλίου, 2022 θα µπορείτε 

να προµηθευτείτε αιτήσεις από την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος: www.lascaristrust.gr   

ή να επικοινωνήσετε µε το Ίδρυµα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να τους 

αποσταλεί µέσω email ή φαξ . 

 

 


