
 
  

 

Θέρμη, 12/02/2013 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2013-2014 
Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

Α’, Β’, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Οι εξετάσεις υποτροφιών θα πραγματοποιηθούν  

το Σάββατο,  15 Ιουνίου και ώρα 09:00 π.μ. 

στο κτιριακό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη 

(Εθνική Οδός Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών). 

Στις εξετάσεις μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, καθώς και  
άλλων ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων της πόλης μας. 

Οι μαθητές θα εξεταστούν στην ύλη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών της 
προηγούμενης τάξης. Θέματα προηγούμενων ετών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των 
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη:  www.mandoulides.gr. 

Θα χορηγηθούν υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 
βαθμολογία στις εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν οι άριστες επιδόσεις, η κοσμιότατη 
διαγωγή και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας.  

Οι υποτροφίες ισχύουν για ένα έτος και η διαδικασία υποβολής αιτήσεως επαναλαμβάνεται κάθε  
έτος. 

Δηλώσεις συμμετοχής και βιογραφικά υποψηφίων γίνονται δεκτά έως τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013, 
στις γραμματείες Γυμνασίου και Λυκείου και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
www.mandoulides.gr/endiamesesypotrofies.html. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων 
οφείλουν να υποβάλουν στη γραμματεία του Γυμνασίου – Λυκείου τα εξής δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο του ελέγχου επίδοσης ή του απολυτηρίου της σχολικής χρονιάς 2012-2013   

 Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος 

 Αντίγραφο του τελευταίου ΕΤΑΚ 

Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013 οι επιτυχόντες μαθητές θα περάσουν από προφορική συνέντευξη, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής. 

Όσοι γονείς επιθυμούν να γνωρίσουν τα Εκπαιδευτήρια μπορούν να κλείσουν ραντεβού για 
ενημερωτική επίσκεψη, αφού συμπληρώσουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο  
www.mandoulides.gr/enimerosi.html (στα ελληνικά) ή στο www.mandoulides.gr/orientation.html  
(στα αγγλικά) ή να απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο (τηλ. επικοινωνίας: 2310 474024). 

Από τις Διευθύνσεις 

 

http://www.mandoulides.gr
http://www.mandoulides.gr/endiamesesypotrofies.html
http://www.mandoulides.gr/enimerosi.html
http://www.mandoulides.gr/orientation.html


 
  

 

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2013-2014 
Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Α’, Β’, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
 ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ   ΚΟΡΙΤΣΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………… 
 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ   ΙΔΙΩΤΙΚΟ   

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………………   

 ΤΑΞΗ/ΒΑΘΜΙΔΑ (2012-2013)………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
(Οι δύο δ/νσεις συμπληρώνονται αν οι γονείς ζουν χωριστά.) 

 ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: …………..………… ……………………………….. ……………………………………… 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ……………………….…………………………………………………………………………………...... 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ: …………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Υπηρεσία, φορέας, ατομική επιχείρηση): ……….……………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..……………………………………………………………………………………………... 
ΠΟΛΗ: …………….………………………   Τ.Κ.: ……….………  ΧΩΡΑ: ……………………………. 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (κινητό) ……………………………………… (σταθερό) …………………………………………...… 
 E-MAIL: ……………………………………….   
 ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ……………………………………………………………………………………………... 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………….………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ: …………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Υπηρεσία, φορέας, ατομική επιχείρηση): ………………………………………………………………. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………..……………………………………………………………………………………... 
 ΠΟΛΗ: …………….………………………             Τ.Κ.: .………………  ΧΩΡΑ: ……………………………. 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (κινητό)……………………………………  (σταθερό) ………………….……………...……………….. 
 E-MAIL: ……………………………………….   

ΑΔΕΡΦΙΑ  

(Αναφέρετε το όνομα, το φύλο και το έτος γέννησης.)  

1. …………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 



 
  

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(Να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο.) 
 

  ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ______________________________________________________________________ ____ 

   BAΘΜΟΛΟΓΙΑ (β’ τριμ. ή α’ τετρ.): Μ.Ο. ______ Ν. Ελληνική Γλώσσα:_______ Μαθηματικά:_________________  

Παρακαλώ συμπληρώστε τους διαγωνισμούς και τις εξωσχολικές δραστηριότητες που συμμετέχετε καθώς επίσης 
τα ενδιαφέροντά σας (μουσική, αθλητισμός, ξένες γλώσσες, θέατρο, γλώσσα, επιχειρηματολογία, εθελοντισμός, 
μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, πληροφορική, κ.λπ.). 

 

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑ 

  

  

  

 
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΠΤΥΧΙΑ 

  

  

  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

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

κηδεμόνας τ…  ………..…..….……………..………………………………………..…………………………….., 

δηλώνω τη συμμετοχή του παιδιού μου στις εξετάσεις υποτροφιών, για την …… Γυμνασίου/Λυκείου, το 
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013. 

Ημερομηνία: ……………….... 
          ….. δηλ……. 

(Ονομ/νυμο και Υπογραφή)      
 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟI ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ 

  

  

  

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 


