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Πεύκα, 27 Ιανουαρίου 2021 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα πραγματοποιήσει γραπτές εξετάσεις για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε 
μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 και ώρα 17.30, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου 
– Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

Οι μαθητές θα εξεταστούν στην ύλη των Ελληνικών και Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές που φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ» είτε άλλων 
σχολείων, δημοσίων και ιδιωτικών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις 
δοκιμασίες Ελληνικών και Μαθηματικών, στις εξετάσεις της 17ης Μαΐου 2021. Η βαθμολογία θα 
ανακοινωθεί στους γονείς τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του Κολεγίου και δεν θα υπόκειται σε 
οποιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση. 

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι οι μαθητές να επιτύχουν ποσοστό υψηλότερο 
της βάσης των 50 μονάδων με άριστα τις 100 μονάδες, τόσο στην εξέταση των Ελληνικών όσο και στην 
εξέταση των Μαθηματικών.  

Οι υποτροφίες θα κατανεμηθούν ως εξής: 

α) Υποτροφία (50% στο σύνολο των διδάκτρων) στον/η μαθητή/τρια που θα συγκεντρώσει τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία στις εξετάσεις της 17ης Μαΐου 2021.  

β) Υποτροφία (50% στο σύνολο των διδάκτρων) στον/η μαθητή/τρια που θα συγκεντρώσει τη 2η 
μεγαλύτερη βαθμολογία στις εξετάσεις της 17ης Μαΐου 2021.  

Οι δύο (2) αυτές υποτροφίες αφορούν την Α΄ τάξη του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2021-2022. Για τις 
επόμενες δύο (2) τάξεις του Γυμνασίου, δηλαδή Β΄ τάξη Γυμνασίου (2022-2023) και Γ΄ τάξη Γυμνασίου 
(2023-2024), οι υποτροφίες θα χορηγούνται στους μαθητές εκείνους που θα έχουν πετύχει τις δύο (2) 
υψηλότερες προαγωγικές βαθμολογίες μεταξύ όλων των συμμαθητών τους στην αντίστοιχη τάξη. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Δημοτικού Σχολείου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
λήγει τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, στις 16.30. 

Σημειώνεται ότι στους υποτρόφους δεν χορηγούνται άλλες εκπτώσεις. 

Η εγγραφή των επιτυχόντων στο Γυμνάσιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» οφείλει να γίνει σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών 
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Διαφορετικά, η υποτροφία θα προσφερθεί στον/στην 
μαθητή/μαθήτρια με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Δημοτικού Σχολείου (τηλ. 
2310 675020, εσ. 25) τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08.00΄- 16.30΄). 

 

 Από τη Διεύθυνση του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
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ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

Δήλωση συμμετοχής στις Εξετάσεις Υποτροφιών 
για την Α΄ Γυμνασίου (2021 - 2022) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Ονοματεπώνυμο :  

Διεύθυνση κατοικίας :  

Πόλη :  

Τ. Κ. :  

Σχολείο φοίτησης :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Ονοματεπώνυμο πατέρα :  

Επάγγελμα :  

Τηλέφωνα : 
    Κινητό: 

 Σταθερό: 

Ε-mail :  

Ονοματεπώνυμο μητέρας :  

Επάγγελμα :  

Τηλέφωνα : 
    Κινητό: 

 Σταθερό: 

Ε-mail :  

 
 

ΔΗΛΩΣΗ 
 

Ο/Η   ..........................................................................................................................................., 

 

κηδεμόνας  τ ......  μαθητ ........   ................................................................................................., 

δ η λ ώ ν ω 

ότι  επιθυμώ να συμμετάσχει ο/η γιος/κόρη μου στις εξετάσεις υποτροφιών για την  

Α΄ τάξη του Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021. 

 
 Θεσσαλονίκη, …………………………… 2021 
 
 …  Δηλ …….. 

  
 
 
 
 (Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή) 


