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ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ

Γενικά  

Η αυξηµένη αίσθηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί υποχρέωση κάθε 
οργανισµού που κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα του. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Κολλέγιο Ρόδου παρέχει 8 υποτροφίες σε µαθητές δηµοσίων και 

ιδιωτικών σχολείων του τόπου µας ως εξής: 
- 1 πλήρη (100%) και 1 µερική (50%) υποτροφία για αποφοίτους της ΣΤ΄ 
Δηµοτικού για φοίτηση και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου. 

- 1 πλήρη (100%) και 1 µερική (50%) υποτροφία για αποφοίτους της Α΄ 
Γυµνασίου για φοίτηση στις υπόλοιπες τάξεις του Γυµνασίου. 

- 1 πλήρη (100%) και 1 µερική (50%) υποτροφία για αποφοίτους της Γ΄ 
Γυµνασίου για φοίτηση και στις τρεις τάξεις του Λυκείου 

- 1 πλήρη (100%) και 3 µερικές (50%) υποτροφία για αποφοίτους της Α΄ 
Λυκείου για φοίτηση στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε γραπτές εξετάσεις σε δύο ή τρία µαθήµατα 
ανάλογα µε την τάξη φοίτησης του µαθητή τη Δευτέρα 30/6, την Τρίτη 29/6 
και την Τετάρτη 30/6 του 2021.
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1 Εξεταζόµενα µαθήµατα και ύλη εξετάσεων 

- Οι απόφοιτοι της ΣΤ’ Δηµοτικού και της Α΄ Γυµνασίου 
εξετάζονται σε 2 µαθήµατα (Μαθηµατικά και 
Νεοελληνική Γλώσσα). 

- Οι απόφοιτοι της Γ΄ Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου 
εξετάζονται σε 3 µαθήµατα (Μαθηµατικά, Νεοελ-
ληνική Γλώσσα και µε επιλογή στη Φυσική ή στα 
Αρχαία Ελληνικά). 

Η ύλη εξέτασης είναι η οριζόµενη από το Υπουργείο 
Παιδείας ύλη του εκάστοτε µαθήµατος. 

Πρόγραµµα εξετάσεων 

Η διάρκεια εξέτασης του κάθε µαθήµατος είναι 2 ώρες 
(10:00 - 12:00) 

Επιτυχόντες 

- Η πλήρης υποτροφία (100%) αφορά µέσο όρο 
επιδόσης στα εξεταζόµενα µαθήµατα από 18,50 έως 
20,00.  

- Η µερική υποτροφία (50%) αφορά µέσο όρο 
επιδόσης στα εξεταζόµενα µαθήµατα από 17,00 έως 
18,49 .  

Στην περίπτωση ισοβαθµίας 2 ή περισσότερων 
µαθητών σε κάθε κατηγορία, η υποτροφία µοιράζεται 
αναλογικά στους ισοβαθµούντες µε ελάχιστο ποσοστό 
υποτροφίας το 25%. 

Κάθε υποτροφία αφορά το ποσό των διδάκτρων 
του υποχρεωτικού προγράµµατος σπουδών. Δηλαδή, 
δεν αφορά τη µεταφορά, τη σίτιση και τις προαιρετικές 
δραστηριότητες. 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλοι οι 
µαθητές των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων της 
Ρόδου (απόφοιτοι της ΣΤ΄ Δηµοτικού έως και της Α΄ 
Λυκείου) που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα 
δεν υπερβαίνει τις 45.000 € (µε βάση το τελευταίο 
εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.). 

Ημερομηνία Μάθημα

28/06/21 Μαθηµατικά

29/06/21 Νεοελληνική Γλώσσα

30/06/21 Φυσική ή Αρχαία Ελληνικά 
(µόνο για τους αποφοίτους της Γ΄ Γυµνασίου 
και της Α΄ Λυκείου)

Υποβολή υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά 

Αιτήσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές στην Κεντρική 
Γραµµατεία του Κολλεγίου Ρόδου καθηµερινά από τις 
09:00 έως και τις 15:00. Καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται η Παρασκευή 18 
Ιουνίου 2021.  

Με την υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος είναι 
απαραίτητο να καταθέτει αντίγραφο του τελευταίου 
οικογενειακού εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας 
Δ.Ο.Υ. 

Τελικές παρατηρήσεις 

- Αποκλείονται από το πρόγραµµα υποτροφιών 
τα τέκνα των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και 
βοηθητικού προσωπικού καθώς και των µετόχων 
του Κολλεγίου Ρόδου. 

- Η Διοίκηση του Κολλεγίου Ρόδου διατηρεί το δι-
καίωµα ανάκλησης της οποιασδήποτε υποτρο-
φίας αν συντρέχουν λόγοι (που αφορούν το ήθος 
και την οικονοµική κατάσταση του υπότροφου) που 
το επιβάλλουν. 

- Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του διαγω-
νισµού θα πραγµατοποιηθεί έως την 15η Αυγούστου 
2021.
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