
  

 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ / THE REFERENCE LETTER 

 

APPLICANT’S PERSONAL DATA (To be completed by the applicant) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (Να συμπληρωθεί από τον/την υποψήφιο/α) 

 

Surname: 
Επώνυμο: 

 First name: 
Ονομα: 

Choice of Course: 
Πρόγραμμα επιλογής: 

 Choice of Campus:  
Παράρτημα Επιλογής:  

Address: 
Διεύθυνση: 

 
No:                                Post code: 
Αριθμός:                         Τ.Κ.: 

City: 
Πόλη: 

 
Telephone No.: 
Τηλέφωνο: 

 

Notes for the guidance of Referees: 

This report is an important part of the selection process and the information you give will help to 
guide the admissions panel in making their decisions. All information provided in this form will be 
kept in the strictest confidence.  This form must be completed by the referee and enclosed in a 
sealed envelope to be hand delivered by postal mail to the following address: 

MEDITERRANEAN COLLEGE ATHENS CAMPUS: 8 Pellinis str. & 107 Patission Ave, Athens P.C. 112 51 
MEDITERRANEAN COLLEGE THESSALONIKI CAMPUS: Egnatia 2-4, Thessaloniki, P.C. 546-26 
 
Σημείωση για τον συστήνοντα: 

Η συστατική  αυτή επιστολή είναι σημαντική για την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.                 
Οι πληροφορίες που θα δώσετε, θα βοηθήσουν την Επιτροπή Επιλογής να λάβει τις αποφάσεις της.     
Οι πληροφορίες αυτές θα μείνουν εμπιστευτικές. Ο συστήνων συμπληρώνει το έντυπο και το εσωκλείει 
σε φάκελο που μπορεί να καταθέσει ιδιοχείρως ή να αποστείλει ταχυδρομικώς στην παρακάτω 
διεύθυνση: 

MEDITERRANEAN COLLEGE ΑΘΗΝΑΣ: Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Αθήνα, T.K. 112 51 
MEDITERRANEAN COLLEGE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Εγνατία 2-4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546-26 

 
Name of Referee / Ονοματεπώνυμο συστήνοντος 

............................................................................................................................................ 

Post-Occupation-Relationship / Επάγγελμα-Σχέση με τον υποψήφιο 

............................................................................................................................................ 

How long do you know the applicant (months, years)? 
Πόσο καιρό (χρόνια, μήνες) γνωρίζετε τον/την υποψήφιο/α;......................................................... 

Address/Διεύθυνση: ................................................................................................................ 

Tel. No / Αρ. Τηλ.: .................................................................................................................. 

E-mail: .................................................................................................................................. 



 

Qualities of Applicant 
Ικανότητες του υποψηφίου   

Poor 
Χαμηλό Επίπεδο 

Average 
Μέτριο Επίπεδο 

Good 
Υψηλό Επίπεδο 

Suitability for the course applied for 
Ικανότητα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα  

   

Academic potential 
Ακαδημαϊκές δυνατότητες 

   

Ability to work independently 
Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα 

   

Ability to work with other students 
Ικανότητα να εργάζεται ομαδικά 

   

Use of spoken English 
Επίπεδο των Αγγλικών (Προφορικός Λόγος) 

   

Use of written English 
Επίπεδο των Αγγλικών (Γραπτός Λόγος) 

   

Quality of homework 
Ποιότητα γραπτών εργασιών 

   

Degree of preparation for exams 
Βαθμός προετοιμασίας για τις εξετάσεις 

   

Experience of project work 
Εμπειρία σε εργασίες έρευνας 

   

Degree of participation in School life 
Συμμετοχή στα σχολικά κοινά 

   

Personal relations with other students 
Προσωπικές σχέσεις με συμμαθητές 

   

Athletic/ social interest and participation 
Συμμετοχή σε αθλητικές/ κοινωνικές 
δραστηριότητες 

   

Use the space below to describe the applicant’s personality, with reference to talents, distinctions, 
accomplishments, special attributes etc. 

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω χώρο για να περιγράψετε, όσο εκτενώς πιστεύετε ότι χρειάζεται, την 
προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας, αναφέροντας τυχόν ταλέντα, επιδόσεις, διακρίσεις, ιδιαιτερότητες του 
χαρακτήρα, κ.λπ. 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

This  student  is      HIGHLY RECOMMENDED � ΣΥΣΤΗΝΩ ΘΕΡΜΩΣ 
  
                                            RECOMMENDED � ΣΥΣΤΗΝΩ 
 
      NOT  RECOMMENDED  � ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΩ  τον  υποψήφιο 

 
Date / Ημερομηνία              Signature / Υπογραφή 

 
Επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό του Mediterranean  College;      Ναι              Όχι      
 


