
Πώς συμπληρώνουμε 
την αίτηση εγγραφής;
1. Όλη η διαδικασία ξεκινά στο parent 

portal. Μεταβείτε λοιπόν στην 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://parent.anatolia.edu.gr 
χρησιμοποιώντας την τελευταία έκδοση 
ενός από τους ευρέως διαδεδομένους 
browsers, όπως Chrome, Firefox, 
Opera, Safari (ο MS Explorer και ο MS 
Edge δεν υποστηρίζονται).

2. Εφόσον έχετε ήδη λογαριασμό στο 
κολλέγιο, μπορείτε να επιλέξετε το 
πλήκτρο Είσοδος

3. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να 
δημιουργήσετε πρώτα έναν λογαριασμό 
από την επιλογή Δημιουργία 
λογαριασμού, ώστε να συνδεθείτε στο 
portal και να υποβάλετε την αίτησή σας

https://parent.anatolia.edu.gr/


Σελίδα εισόδου
1. Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να 

πληκτρολογήσετε το email κηδεμόνα - 
με το οποίο δημιουργήσατε τον 
λογαριασμό σας - και τον κωδικό 
πρόσβασης

2. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον 
κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον 
αλλάξετε από την επιλογή Ξέχασα τον 
κωδικό μου

3. Το πλήκτρο με το "ματάκι" στα δεξιά 
του κωδικού, θα σας βοηθήσει να δείτε 
προσωρινά τους κρυφούς χαρακτήρες 
που έχετε πληκτρολογήσει στο πεδίο. 
Πατήστε το παρατεταμένα για να δείτε 
τον κωδικό. 



Αλλαγή κωδικού
1. Ορισμός email κηδεμόνα στο πεδίο
2. Πλήκτρο Καταχώρηση για αποστολή 

email με οδηγίες σχετικά με αλλαγή του 
κωδικού πρόσβασης στο portal

3. Ο κωδικός πρόσβασης που θα οριστεί 
θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω 
κανόνες:
1. Τουλάχιστον 8 αλφαριθμητικοί λατινικοί 

χαρακτήρες
2. Τουλάχιστον ένας (1) χαρακτήρας με 

κεφαλαία
3. Τουλάχιστον ένας (1) χαρακτήρας με 

πεζά
4. Τουλάχιστον ένας (1) ειδικός χαρακτήρας 

!@#



Αίτηση 
εισαγωγικών

1. Στην οθόνη που ανοίγει θα δείτε όλες τις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από το μενού του portal. Μιας 
και ενδιαφερόμαστε για τις αιτήσεις, κάντε κλικ στην ετικέτα ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Θα εμφανιστεί μία λίστα με τις διάφορες 
επιλογές αιτήσεων. Επιλέγουμε την “αίτηση για εισαγωγή στο Γυμνάσιο - Λύκειο”

2. Από την ίδια οθόνη μπορείτε να δείτε και τυχόν αποθηκευμένες αιτήσεις.
3. Με κλικ μέσα στην αίτηση μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της, μόνο στην περίπτωση που αυτή δεν έχει 

υποβληθεί οριστικά.



Στοιχεία μαθητή/τριας
1.Εφόσον έχετε παιδί (ή παιδιά) στην ΣΤ Τάξη 

Δημοτικού του Ανατόλια ή στο πρόγραμμα 
Bridge-Bilingual, θα εμφανιστεί αυτόματα στο 
δεξί πάνω μέρος της σελίδας μία λίστα με το 
παιδί (παιδιά) σας, όπου μπορείτε να επιλέξετε 
κάποιο από αυτά. 

2.Αν δεν έχουμε στοιχεία για το παιδί που 
ενδιαφέρεστε να κάνετε την αίτηση, κάντε κλικ 
στην τελευταία επιλογή της λίστας “Το παιδί 
για το οποίο κάνω την αίτηση δεν βρίσκεται 
στη λίστα”. 

Στην περίπτωση που κάτι δεν είναι «σωστό» στα 
στοιχεία που συμπληρώθηκαν αυτόματα, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Κολλέγιο 
Ανατόλια για να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές 
για εσάς στο εσωτερικό σύστημα.

3. Στη συνέχεια, επιλέγετε την κατηγορία στην 
οποία επιθυμείτε να διαγωνιστεί (Κανονικά 
δίδακτρα, Υποτροφίες)



4. Στην περίπτωση που δεν φοιτά κάποιο από τα 
παιδιά σας στο σχολείο, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε τα στοιχεία του παιδιού στη φόρμα

5. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία - αυτά επισημαίνονται με έναν 
αστερίσκο (*) στα δεξιά τους

6. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο βήμα. 
Πατήστε το πλήκτρο στο τέλος της σελίδας ή 
επιλέξτε το αντίστοιχο βήμα στο αριστερό μέρος της 
σελίδας που δείχνει όλα τα βήματα



Στοιχεία Γονέων Κηδεμόνων
1. Στο βήμα 2 συμπληρώνετε τα στοιχεία των 

κηδεμόνων (ή του ενός κηδεμόνα) του 
υποψήφιου μαθητή

2. Εφόσον είστε ήδη χρήστης της πλατφόρμας, 
γιατί κάποιο παιδί σας φοιτά ήδη σε μία από 
τις μονάδες του Κολλεγίου Ανατόλια, τα 
προσωπικά στοιχεία κηδεμόνων 
συμπληρώνονται αυτόματα στη φόρμα και δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη

3. Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι «σωστό» στα 
αυτόματα συμπληρωμένα στοιχεία, θα πρέπει 
να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να 
διορθωθεί από εμάς στο σύστημα.

4. Αν δε γνωρίζετε τον έναν από τους δύο 
κηδεμόνες, επιλέξτε το πεδίο Άγνωστα 
στοιχεία στον αντίστοιχο κηδεμόνα

5. Μην ξεχάσετε και πάλι να συμπληρώσετε όλα 
τα υποχρεωτικά πεδία στο συγκεκριμένο 
βήμα, προτού προχωρήσετε στο επόμενο.



Στοιχεία επικοινωνίας

1. Στο Βήμα 3 θα σας ζητηθεί να 

συμπληρώσετε τα στοιχεία μόνιμης 

κατοικίας του υποψήφιου μαθητή και 

τα στοιχεία επικοινωνίας του 

κηδεμόνα

2. Αφού τα συμπληρώσετε, πατήστε και 

πάλι το αντίστοιχο κουμπί για να 

προχωρήσετε παρακάτω.



Πληροφορίες

1. Στο Βήμα 4 χρειάζεται να 
συμπληρωθούν κάποιες 
επιπλέον πληροφορίες του 
υποψήφιου μαθητή, όπως ΑΜΚΑ 
ή Διαβατήριο για λόγους 
μοναδικής ταυτοποίησης. Εδώ, 
θα πρέπει επίσης να επιλέξετε 
από τις λίστες το σχολείο στο 
οποίο φοιτά το παιδί στη ΣΤ’ 
Δημοτικού. 



2.Στην συνέχεια, επιλέγετε τη δήλωση 
κηδεμονίας που σας αντιπροσωπεύει. 

4.Εφόσον έχετε επιλέξει κατηγορία υποτροφίας 
με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία και ο 
υποψήφιος υποβάλλει φορολογική δήλωση, 
κάντε τικ στο αντίστοιχο κουτάκι.

5. Για να μπορεί να επεξεργαστεί η αίτησή σας, 
θα πρέπει επίσης να συμφωνήσετε με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και 
να συμφωνήσετε πως τα στοιχεία τα οποία 
δηλώσατε είναι αληθή και πλήρη.



Επισυνάψεις
1. Για να προχωρήσετε στην υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, θα πρέπει 
πρώτα να αποθηκεύσετε την αίτηση 
κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Προσωρινή 
αποθήκευση

2. Μετά την αποθήκευση, οδηγείστε 
αυτόματα στο βήμα 5 όπου εμφανίζονται 
πλέον τα διάφορα δικαιολογητικά που ο 
κηδεμόνας καλείται να κάνει upload (να 
ανεβάσει δηλαδή) στο σύστημα.

3. Η εμφάνιση των επισυνάψεων εξαρτάται 
από τις επιλογές του κηδεμόνα στα 
προηγούμενα βήματα της αίτησης.

4. Αν θέλετε να μεταβείτε σε προηγούμενο 
βήμα της αίτησης, μπορείτε να το κάνετε 
με το αντίστοιχο πλήκτρο.



1. Εφόσον έχει γίνει Προσωρινή αποθήκευση της αίτησης, 
εμφανίζονται τα διαθέσιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
επιλογές από προηγούμενα βήματα

2. Η φωτογραφία είναι υποχρεωτική σε όλες τις 
περιπτώσεις και θα πρέπει να είναι μία μικρή 
φωτογραφία ταυτότητας

3. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της αίτησης καθορίζονται 
από τις επιλογές σας σχετικά με τον τύπο κατηγορίας 
και τη δήλωση κηδεμονίας. Αν έχει επιλεγεί κάποιος 
τύπος Υποτροφίας, τότε:
1. Αν «Ασκώ από κοινού με τον/τη σύζυγό μου τη 

γονική μέριμνα» εμφανίζονται δύο Ε1 (το ένα 
υποχρεωτικό), δύο Εκκαθαριστικά εφορίας 
(υποχρεωτικά) και δύο Ε9 (υποχρεωτικά)

2. Αν «Ασκεί αποκλειστικά ο πατέρας» ή το «Ασκεί 
αποκλειστικά η μητέρα τη γονική μέριμνα» 
εμφανίζονται ένα Ε1 (υποχρεωτικό), ένα 
Εκκαθαριστικό (υποχρεωτικό), ένα Ε9 
(υποχρεωτικό) και ένα Δικαιολογητικό άσκησης 
αποκλειστικής γονικής μέριμνας (υποχρεωτικό)

4. Η Αποθήκευση των αλλαγών της αίτησης γίνεται από το 
πλήκτρο Προσωρινή αποθήκευση



Βήμα 5ο 

1. Αυτό ήταν! Αν πιστεύετε πως έχετε συμπληρώσει όλα τα
απαραίτητα πεδία και πως η αίτησή σας είναι πλέον
πλήρης και έγκυρη, μπορείτε να την αποστείλετε
οριστικά από το πλήκτρο Υποβολή αίτησης στο κάτω
μέρος της σελίδας ή από την αντίστοιχη επιλογή στο
αριστερό μέρος της σελίδας με τα βήματα.

2. Προσοχή! Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, η
επεξεργασία της ΔΕΝ είναι δυνατή από τον κηδεμόνα.

3. Η αίτησή σας θα εμφανίζεται στην αρχική λίστα του
μενού ΑΙΤΗΣΕΙΣ, μαζί με άλλες αιτήσεις που μπορεί να
έχουν υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη

4. Η αίτηση είναι προσωπική ανά υποψήφιο μαθητή /
μαθήτρια. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση και για
δεύτερο παιδί, ξέρετε πλέον τι να κάνετε! Ακολουθήστε
και πάλι ένα-ένα τα βήματα για κάθε επόμενο παιδί που
θέλετε να εγγράψετε στη διαδικασία εισαγωγής.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο Κολλέγιο Ανατόλια!




