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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Αγαπητοί γονείς,
Το Γυμνάσιο, Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Μάνεση» συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις
της εκπαίδευσης αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας, που σήμερα καλείται να ανταποκριθεί σε
πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις, προσφέρει στους γονείς των μαθητών ένα σημαντικό προνόμιο,
αυτό που αφορά στην άριστη κατάρτιση των παιδιών σε συνδυασμό με τις μέγιστες οικονομικές
ελαφρύνσεις.
Έτσι, για το προσεχές σχολικό έτος 2018-19 θα χορηγηθούν υποτροφίες σε μαθητές-μαθήτριες
γυμνασίου και λυκείου με ακαδημαϊκές ή επιστημονικές ή αθλητικές ή πολιτιστικές διακρίσεις, οι οποίες θα
δοθούν σε ανοιχτή εκδήλωση μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όσους μαθητές-μαθήτριες (είτε φοιτούν στο
σχολείο μας είτε σε άλλο σχολείο) έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

Οι μαθητές που θα κληρωθούν θα έχουν δωρεάν φοίτηση στην αντίστοιχη τάξη για τη χρονιά
2018-2019 και έκπτωση 15% για τις υπόλοιπες σχολικές χρονιές (Β’ και Γ’ γυμνασίου και Β’ και Γ’ λυκείου).
Στους αριστούχους μαθητές που θα συμμετέχουν στην κλήρωση με έγκυρα δικαιολογητικά θα
χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα 15% σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου (Υποτροφία Γυμνασίου) και στις
τάξεις του λυκείου (Υποτροφία Λυκείου).

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, της δήλωσης και των δικαιολογητικών είναι η
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018. Τα ανωτέρω πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Γυμνασίου,
Πρασίνου Λόφου 51 και Μπιζανίου – 14122 Ηράκλειο Αττικής, καθημερινά από 08.00΄ έως 14.00΄ .


Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην κλήρωση είναι:
Ακαδημαϊκές διακρίσεις: Έλεγχος επίδοσης μαθητή-μαθήτριας στον οποίο το Γ.Μ.Ο>18,5 και υπηρεσιακό σημείωμα του

διευθυντή του σχολείου που φοιτά, στο οποίο να αναφέρεται ότι στο τρέχον σχολικό έτος (2017-18) ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν
έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.
Αθλητικές/πολιτιστικές/επιστημονικές διακρίσεις: Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης (εντός 2 ετών) διάκρισης σε
πανελλήνιο ή πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο διαγωνισμό επίσημου (αναγνωρισμένου από το υπ. Παιδείας) φορέα (π.χ. Ολυμπιάδα
χημείας, μαθηματικό διαγωνισμό, λογοτεχνικό διαγωνισμό, θεατρικούς ή μουσικούς ή αθλητικούς μαθητικούς αγώνες κ.λ.π) και
υπηρεσιακό σημείωμα του διευθυντή του σχολείου που φοιτά, στο οποίο να αναφέρεται ότι στο τρέχον σχολικό έτος (2017-18) ο
μαθητής ή η μαθήτρια δεν έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.


Η κλήρωση θα γίνει τον Ιούνιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων λήξης σχολικού έτους και είναι για μια υποτροφία για την Α’
τάξη του γυμνασίου και για μια υποτροφία για την Α’ τάξη του λυκείου (και δυο επιλαχόντες ανά τάξη για την περίπτωση
μη εγκυρότητας των δικαιολογητικών) και θα συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κλήρωση όλοι οι δικαιούχοι με μια
υποψηφιότητα ο καθένας. Η ακριβής ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα των
εκπαιδευτηρίων μας. Οι μαθητές που θα κληρωθούν θα έχουν δωρεάν φοίτηση στην αντίστοιχη τάξη για τη χρονιά
2018-2019 και έκπτωση 15% για τις υπόλοιπες σχολικές χρονιές (Β’ και Γ’ γυμνασίου και Β’ και Γ’ λυκείου).
Στους αριστούχους μαθητές που θα συμμετέχουν στην κλήρωση με έγκυρα δικαιολογητικά θα χορηγηθεί έκπτωση στα
δίδακτρα 15% σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου (Υποτροφία Γυμνασίου) και στις τάξεις του λυκείου (Υποτροφία Λυκείου).



Ο ενδελεχής έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών θα γίνει μετά τη κλήρωση και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα. Για την Α’ τάξη του λυκείου, ειδικά για τις ακαδημαϊκές διακρίσεις, το δικαιολογητικό συμμετοχής στη
κλήρωση θα είναι ο έλεγχος επίδοσης προφορικής βαθμολογίας της Γ’ γυμνασίου, όμως κατά την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τελικού ελέγχου της Γ΄γυμνασίου στον οποίο να αναγράφεται ότι ο
ΓΜΟ απόλυσης είναι 18,5 και πάνω. Για την Α΄ γυμνασίου το φύλλο ελέγχου Στ΄ δημοτικού θα πρέπει να αναγράφει σε
όλα τα μαθήματα και σε όλα τα τρίμηνα βαθμό 10.



Η υποτροφία θα αφορά μόνο στο σχολικό έτος 2018-19 και αφορά μόνο στα δίδακτρα. Σε περίπτωση που κληρωθεί
μαθητής που έχουν προκαταβληθεί τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2018-19, τα δίδακτρα αυτά μεταφέρονται στο σχολικό
έτος 2019-20.



Επιπλέον, τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση, έχουν προβεί σε οικονομικές ελαφρύνσεις όπως: Αποπληρωμή διδάκτρων σε 10
δόσεις, δυνατότητα υπογραφής ειδικού διακανονισμού αποπληρωμής, μειώσεις του αρχικού ποσού των διδάκτρων (π.χ. ως
επιβράβευση συνέπειας αποπληρωμής διδάκτρων, σε περίπτωση προκαταβολής ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων,
στην περίπτωση φοίτησης αδελφών, στους αριστούχους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε μαθητές διακριθέντες σε
διαγωνισμούς).

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας και ευχόμεθα υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας.

Μετά τιμής
Η Διεύθυνση
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ (σταθερό)…………………...…………………. (κινητό)………………….....................................……….
E-MAIL ……………………………………………………………………………………................................…………………….
 Επιθυμώ  Δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι από το σχολείο στο παραπάνω e-mail για τις εκδηλώσεις και τις
οικονομικές διευκολύνσεις που παρέχονται.
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ (σταθερό)……………….....……………………. (κινητό)………...................................………………….
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ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………………………,
Κηδεμόνας τ…. ………………………………………………………………………………………………………………………,
δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του παιδιού μου στη κλήρωση υποτροφιών
των Εκπαιδευτηρίων Μάνεση για την …… Γυμνασίου/Λυκείου. Έχω λάβει γνώση τους όρους της κλήρωσης και
των υποτροφιών και δεσμεύομαι να προσκομίσω εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία ……………………….
…..... Δηλ.............…
(Ονομ/νυμο & Υπογραφή)

