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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών με την 

προκήρυξη Γραπτού Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές 

που φοιτούν στη ΣΤ' Τάξη του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ» είτε άλλων σχολείων, 

δημοσίων και ιδιωτικών, και επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη του  

Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες (η κάθε μια προσφέρει έκπτωση 

50% στο σύνολο των βασικών διδάκτρων) στους μαθητές με τις δύο 

υψηλότερες βαθμολογίες. 

 Οι προσφερόμενες υποτροφίες αφορούν στα βασικά δίδακτρα. Σε 

αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς των μαθητών με 

σχολικά λεωφορεία ή άλλες προαιρετικές δραστηριότητες. Στους 

υποτρόφους δεν χορηγούνται άλλες εκπτώσεις.  

 Όλοι οι υπότροφοι θα μπορούν να διατηρούν την υποτροφία και στις 

τρεις τάξεις του Γυμνασίου, εφόσον έχουν πετύχει μία (1) εκ των δύο 

(2) υψηλότερων προαγωγικών βαθμολογιών μεταξύ όλων των 

συμμαθητών τους στην αντίστοιχη τάξη με διαγωγή «Εξαιρετική». 

 Για την εγγραφή στην Α΄ Γυμνασίου δεν προαπαιτείται η γνώση της 

γαλλικής γλώσσας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 10€ στην 

Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό:  

GR94 0172 2840 0052 8409 7789 793  

2. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό του παραστατικού κατάθεσης, θα 

μπορέσουν να υποβάλουν την Αίτηση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 

υποτροφίας για την Α΄ Γυμνασίου του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών που φοιτούν 

στην ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ» αποτελεί η προηγούμενη 

τακτοποίηση όλων των ανεξόφλητων οφειλών. 

3. Η υποβολή της Αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μπορεί να 

γίνει μόνο ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQgnDEf62a3ldb7lExbUyx

PAk8CiKpIybzf1VQ-i0SiMuGXQ/viewform 

4. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 

2022, ώρα 16:30. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2022-2023 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 

ΩΡΑ: 17:30 

Κτίριο: Γυμνασίου  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ:  έως και τη 

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, ώρα 

16:30. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Την ημέρα των εξετάσεων οι 

μαθητές πρέπει να έχουν μαζί 

τους ένα από τα παρακάτω: 

 Δελτίο Αστυνομικής 

Ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας 

 Διαβατήριο 
 

Επίσης, πρέπει να έχουν μαζί 

τους: 

 χάρακα 

 ρολόι χειρός 

 μπουκάλι νερό 

ΔΕΝ πρέπει να έχουν μαζί τους 

κινητό τηλέφωνο, διορθωτικό ή 

υπολογιστή τσέπης.  
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5. Οι μαθητές εξετάζονται γραπτά στην ύλη των Ελληνικών και των 

Μαθηματικών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

Την ύλη των εξετάσεων μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://www.delasalle.gr/new_site_files/Ypotrofies/Ypotrofies%20DeLaS

alle_Yli%20eksetasewn.pdf. Μεταξύ των δύο γραπτών εξετάσεων 

μεσολαβεί διάλειμμα.  

6. Ενδεικτικά θέματα μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

http://www.delasalle.gr/new_site_files/Endeiktika_themata_Glwssa.pdf 

http://www.delasalle.gr/new_site_files/Endeiktika_themata_Mathimati

ka.pdf  

7. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους γονείς τηλεφωνικά από τη 

Γραμματεία του Κολεγίου και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε 

επανεξέταση ή αναθεώρηση. Με βάση τα αποτελέσματα, η εγγραφή 

των επιτυχόντων στο Γυμνάσιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» οφείλει να γίνει σε 

διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωσή τους. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, η υποτροφία θα προσφερθεί στον/στην μαθητή/μαθήτρια 

με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία. 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

Προκειμένου οι υποψήφιοι μαθητές και οι γονείς τους να ενημερωθούν 

για το Πρόγραμμα Σπουδών και τη λειτουργία του Γυμνασίου 

«ΔΕΛΑΣΑΛ», έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση για τη 

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, 

θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_HSSdR6VTD6Dy4RfF6ta

dSgCYsunnozTSCcZOu5JjzIbyxA/viewform μέχρι την Τετάρτη, 23 

Φεβρουαρίου 2022.   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: 

 0-100 σε κάθε μάθημα. 

 85 η βάση για τη χορήγηση 

Υποτροφίας (Μ.Ο. των δυο 

μαθημάτων). 

 Τα γραπτά δεν 

επιδεικνύονται στους 

γονείς και κηδεμόνες. 
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