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Εισαγωγικές Εξετάσεις: Σάββατο 7 Mαΐου 2022
Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

Πληροφοριακό έντυπο για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες
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Οι εξετάσεις επιλογής για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου του Ανατόλια θα γίνουν τo 
Σάββατο 7 Μαΐου 2022. Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο 
στιλό διαρκείας μπλε χρώματος.

Εισαγωγικές Εξετάσεις 
Σάββατο 7 Mαΐου 2022

Πληροφοριακό έντυπο 
για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

Πρόεδρος: Δρ. Πάνος Βλάχος
Αντιπρόεδρος για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: κ. Θοδωρής Φιλάρετος

1ο Γυμνάσιο
Διευθυντής: κ. Στέλιος Αξαρλής

Υποδιευθύντρια: κ. Βέτα Γεροθανάση
Γραμματέας: κ. Ράνια Φυντανίδου

Τηλ/Fax: 2310-398.357

2ο  Γυμνάσιο
Διευθύντρια: κ. Καλλιρρόη Σταμάτη
Υποδιευθύντρια: κ. Θωμάς Μόραλης

Γραμματέας: κ. Ερμιόνη Συρρή
Τηλ/Fax: 2310-398.302

Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών & Υποτροφιών
Υπεύθυνη: κ. Κορίνα Θεοδωρίδου

Τηλ/Fax: 2310-398.203
e-mail: enroll@anatolia.edu.gr

Οικονομικές Υπηρεσίες
Πληροφορίες Διδάκτρων: κ. Εύα Μοντιάδου

Τηλ: 2310-398.219

Τηλεφωνικό Κέντρο 
2310-398.200 / 398.201

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τζον Κένεντι 60, 555 35 Πυλαία

Θεσσαλονίκη

Ώρες Λειτουργίας Σχολείου
Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 15:20
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1. Τρόπος εισαγωγής - επιλογή μαθητών
Επειδή ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να δεχθεί το Ανατόλια 
είναι καθορισμένος και οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων περισσότερες από τις 
διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή γίνεται με μία δίωρη γραπτή εξέταση. Η ίδια γραπτή 
εξέταση αποτελεί ταυτόχρονα κριτήριο για την απονομή των διαθέσιμων υποτροφιών 
στους μαθητές που διαγωνίζονται για αυτές.
Η εξέταση είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων – αυτούς που δεν εξαρτούν τη 
φοίτησή τους στο Ανατόλια από κάποια υποτροφία (80% των θέσεων) και αυτούς που 
διαγωνίζονται για υποτροφία διδάκτρων (20% των θέσεων). Ο ακριβής αριθμός των 
υποτροφιών προσδιορίζεται με βάση τους διαθέσιμους πόρους απο το καταπίστευμα 
και τις ετήσιες δωρεές.

2. Υποτροφίες (1)  
Υπάρχουν πέντε κατηγορίες υποτροφιών που χρηματοδοτοτούνται από δωρεές 
ιδιωτών και ιδρυμάτων. Στις τέσσερις από αυτές η υποτροφία απονέμεται με κριτήριο 
την επίδοση των μαθητών στη γραπτή δοκιμασία επιλογής σε συνδυασμό με το 
οικογενειακό τους εισόδημα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η πέμπτη κατηγορία 
(τιμητικές υποτροφίες) είναι ανεξάρτητη από εισόδημα/περιουσιακά στοιχεία.  
Οι κατηγορίες των υποτροφιών είναι οι εξής:

Α) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 100%
Απονέμονται σε μαθητές/μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τις 20.000 €(2). Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων περιλαμβάνει και 
επίσκεψη επιτροπής καθηγητών στα σπίτια των μαθητών/μαθητριών αυτής της 
κατηγορίας που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία.

 Β) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 75%
Απονέμονται σε μαθητές/μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τις 30.000 €(2). Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων περιλαμβάνει και 
επίσκεψη επιτροπής καθηγητών στα σπίτια των μαθητών/μαθητριών αυτής της 
κατηγορίας που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία.

Γ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 15% ως 50%
Απονέμονται σε μαθητές / μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τις 50,000 €(2). Το ποσοστό υποτροφίας για κάθε υποψήφιο αποφασίζεται 
από επιτροπή του σχολείου με κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα και τα λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία των μαθητών της κατηγορίας που συγκέντρωσαν τις πιο υψηλές 
βαθμολογίες σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους από το σχολείο πόρους.

 Πληροφορίες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Γυμνασίου

(1) Οι υποτροφίες των κατηγοριών (Α), (Β), (Γ) και (Ε) καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών για 6 χρόνια 
στο Ανατόλια. Χορηγούνται αρχικά για ένα έτος και ανανεώνονται κάθε χρόνο, εφόσον η επίδοση στα 
μαθήματα παραμένει υψηλή (ΓΜΟ 18,5 στο Γυμνάσιο και 18,1 στο Λύκειο), η διαγωγή εξαιρετική και 
το εισόδημα, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά
(2) Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 3,000 Ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον των δύο.
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Δ) ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (10%)
Οι οκτώ πρώτοι σε βαθμολογία εισαγωγής μαθητές δικαιούνται τιμητική υποτροφία 
10% για την πρώτη χρονιά φοίτησης στο σχολείο, ανεξαρτήτως οικογενειακού 
εισοδήματος. Στις επόμενες τάξεις δίνονται 8 υποτροφίες (από 4 σε κάθε σχολείο) 
στους μαθητές που έχουν τους υψηλότερους γενικούς μέσους όρους στο τέλος κάθε 
σχολικής χρονιάς.  

Ε) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟ 75% ΕΩΣ 100%
Απονέμονται σε μαθητές/μαθήτριες που κατοικούν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης και 
το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 30.000 €(2) . Η διαδικασία επιλογής 
των υποτρόφων περιλαμβάνει και επίσκεψη επιτροπής καθηγητών στα σπίτια των 
μαθητών/μαθητριών αυτής της κατηγορίας που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στη 
γραπτή δοκιμασία.*

Προσοχή: Αν κάποιος σημειώσει στην αίτησή του ότι διεκδικεί υποτροφία με βάση 
εισοδηματικά κριτήρια και τελικώς δεν του απονεμηθεί, δεν μπορεί, μετά την έκδοση 
των αποτελεσμάτων να μεταπέσει σε άλλη κατηγορία. Επίσης, δεν μπορεί να εγγραφεί 
πληρώνοντας πλήρη δίδακτρα, παρά μόνο εάν υπάρξουν κενές θέσεις και αφού 
εξαντληθεί ο κατάλογος επιλαχόντων από την κατηγορία Δ, των μη υπότροφων 
μαθητών.*

 3. Αιτήσεις
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
(https://parent.anatolia.edu.gr) ως το τέλος Απριλίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών & Υποτροφιών, στο κτίριο 
Macedonia Hall, 08.30 -14.00 καθημερινά. Στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει 
να σημειώνεται σαφώς στο σωστό τετράγωνο η κατηγορία στην οποία θα διαγωνιστεί 
ο υποψήφιος.

Όσοι διεκδικούν κάποια υποτροφία που δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια θα 
πρέπει να το σημειώσουν στο σχετικό κουτάκι της ηλεκτρονικής αίτησης ΚΑΙ 
να ανεβάσουν στην ηλεκτρονική αίτηση, τα δικαιολογητικά (E1,E9) και των δύο 
γονέων  με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, ώστε να τεκμηριώνεται το ύψος του 
οικογενειακού εισοδήματος.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της 
διαδικασίας και των όρων απονομής υποτροφιών.
Οι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τη μαθησιακή δυσκολία/ 
διαταραχή (πχ δυσλεξία) ή την αναπηρία (πχ κινητική ή οράσεως) του παιδιού τους 
στο αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση και να ανεβάσουν στις επισυνάψεις τη 
σχετική γνωμάτευση ή το πιστοποιητικού αναπηρίας από κρατικό ιατροπαιδαγωγικό 

* Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες το Ανατόλια παρέχει  υποτροφίες στα παιδιά του προσωπικού 
του στο πλαίσιο των παροχών στήριξης και  ενδυνάμωσης των εργασιακών σχέσεων.
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κέντρο ή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι ώστε να προσαρμοστεί ο τρόπος εξέτασης στις 
ανάγκες του υποψηφίου όπως προβλέπεται και στην πολιτική του σχολείου. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Ακριτίδου, υπεύθυνη του 
Τμήματος Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής υποστήριξης του Σχολείου (2310 398.303)

4. Εξετάσεις Επιλογής Μαθητών
Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε τρία αντικείμενα, Ελληνικά, Αγγλικά 
και Μαθηματικά. Η εξέταση είναι ενιαία, διαρκεί δύο ώρες και οι τρεις ενότητες είναι 
ισοδύναμες. Στόχος της εξέτασης είναι να ελέγξει βασικές γνώσεις που έχουν οι 
μαθητές από το Δημοτικό σχολείο.
Δείγματα θεμάτων εξετάσεων είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του 
Ανατόλια https://anatolia.edu.gr/el/high-school/ypodeigmata-diagwnismatos

5. Αποτελέσματα 
Βαθμολογία υποψηφίων – Ποιοι εισάγονται – Απονομή Υποτροφιών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μία εβδομάδα μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις όλοι οι υποψήφιοι 
θα μπορούν να πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους μέσα από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα  https://parent.anatolia.edu.gr που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή 
της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. Επίσης, οι υποψήφιοι για υποτροφία των 
κατηγοριών Α, ,Β, Γ και Ε θα πληροφορηθούν αν περνούν στη 2η φάση επιλογής ή όχι, 
και οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δ θα πληροφορηθούν αν τους έχει απονεμηθεί 10% 
τιμητική υποτροφία ή όχι.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ:
Κατηγορία Υποψηφίων που δεν διεκδικούν υποτροφία (περίπου το 80% των 
διαθέσιμων θέσεων): 
Μαζί με την βαθμολογία τους οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν μία εβδομάδα μετά τις 
εισαγωγικές εξετάσεις αν εισάγονται ή όχι.
Οι πρώτοι οκτώ (8) σε βαθμολογία μαθητές της κατηγορίας παίρνουν αυτομάτως 
τιμητική υποτροφία διδάκτρων 10%, ανεξάρτητα από οικογενειακό εισόδημα.
Υποψήφιοι που διεκδικούν υποτροφία : Μαζί με τη βαθμολογία τους οι υποψήφιοι 
αυτών των κατηγοριών θα πληροφορηθούν μία εβδομάδα μετά τις εισαγωγικές 
εξετάσεις, αν περνούν στη δεύτερη φάση επιλογής ή όχι. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ : Κατηγορίες Υποτροφιών
Κατηγορίες (Α, Β, Ε): Υποψήφιοι που διεκδικούν υποτροφίες 75% ή 100% :
Η 2η φάση επιλογής περιλαμβάνει επίσκεψη στο σπίτι από επιτροπή του Ανατόλια 
και συνεδρίαση της επιτροπής υποτροφιών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
επισκέψεων, οπότε και ανακοινώνονται τα ονόματα των υπότροφων.
Η Επιτροπή, για την απονομή των υποτροφιών συνεκτιμά τρεις παραμέτρους: τη 
βαθμολογία του υποψήφιου, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και την 
έκθεση της επιτροπής που επισκέφθηκε τους υποψηφίους στα σπίτια τους.

Κατηγορία (Γ) υποψηφίων που διεκδικούν υποτροφία από 15% έως 50%: 
Την εβδομάδα που ακολουθεί την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα κληθούν οι 
γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων αυτής της κατηγορίας που έχουν προκριθεί στη 2η 
φάση σε μία σύντομη συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή κατά την οποία θα έχουν 
την ευκαιρία να προσδιορίσουν το ποσοστό της υποτροφίας που κρίνουν αναγκαίο και 
να παρουσιάσουν και όποια άλλα στοιχεία για το μαθητή/ τη μαθήτρια θεωρούν ότι 
είναι καλό να έχει υπόψη της η επιτροπή. 

Κατηγορία(Δ) Τιμητικές Υποτροφίες :
Οι πρώτοι οκτώ (8) σε βαθμολογία μαθητές της κατηγορίας «με πλήρη δίδακτρα» 
παίρνουν αυτομάτως τιμητική υποτροφία διδάκτρων 10% για την πρώτη χρονιά 
φοίτησης ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα.

6. Κατοχύρωση θέσης / Κατανομή στα δύο Γυμνάσια
Με την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες μαθητές/μαθήτριες θα 
ειδοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης για την προθεσμία μέσα στην οποία 
πρέπει να καταβάλουν εγγύηση € 2.000, για την κατοχύρωση της θέσης τους. Το 
ποσό αυτό συμψηφίζεται ακολούθως με τα δίδακτρα της Α‘  τάξης. Στη συνέχεια 
θα πληροφορηθούν γραπτώς σε ποιο από τα δύο Γυμνάσια του σχολείου έχουν 
εισαχθεί (1ο ή 2ο). Η κατανομή στα δύο Γυμνάσια γίνεται για λόγους λειτουργικούς 
με αυτόματο τρόπο από ειδικό λογισμικό παρουσία εκπροσώπων των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων των δύο Γυμνασίων. Οι παράμετροι που υπολογίζονται είναι να 
υπάρχει ισορροπία στην ακαδημαϊκή επίδοση των εισαγομένων και ισοκατανομή των 
δύο φύλων σε κάθε Γυμνάσιο. Υποψήφιοι που έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν στο 
Γυμνάσιο/Λύκειο κατατάσσονται αυτόματα στο σχολείο όπου φοιτά ο μεγαλύτερος 
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αδερφός / η μεγαλύτερη αδερφή τους, εκτός αν οι γονείς δηλώσουν διαφορετική 
προτίμηση.

Για έναν μαθητή που πρόκειται να διαμένει στο οικοτροφείο του Σχολείου οι οικονομικές 
υποχρεώσεις είναι περίπου διπλάσιες, γι’ αυτό οι οικότροφοι μαθητές – εφόσον δεν 
είναι υπότροφοι - καταβάλλουν επιπλέον € 2.200 ως εγγύηση για τη διαμονή τους στο 
οικοτροφείο.

7. Πληρωμή Διδάκτρων
Τα δίδακτρα και λοιπά έξοδα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: η 1η για την κατοχύρωση 
της θέσης έως εφτά ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, η 2η στις αρχές 
Σεπτεμβρίου και η 3η εντός του Ιανουαρίου.

8. Εγγραφές
Οι ακριβείς ημερομηνίες εγγραφών των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν αργότερα 
(συνήθως οι εγγραφές γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου). Η εγγραφή γίνεται 
και αυτή ηλεκτρονικά, μέσα από το https://parent.anatolia.edu.gr, τη διεύθυνση που 
θα έχετε χρησιμοποιήσει για την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.  
Παράλληλα ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να δηλώσει στο Δημοτικό Σχολείο 
από το οποίο αποφοιτά ο μαθητής / η μαθήτρια ότι θα φοιτήσει στο Αμερικανικό 
Κολλέγιο Ανατόλια, ώστε να σταλεί ο τίτλος σπουδών (το απολυτήριο) 
υπηρεσιακώς.

9. Μεταφορά μαθητών
Τις ανάγκες μεταφοράς εξυπηρετούν σχολικά λεωφορεία, των οποίων οι αφετηρίες 
βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κέντρου και της περιφέρειας της πόλης. 

10. Τραπεζαρία
Επειδή το πρόγραμμα διδασκαλίας διαρκεί έως αργά το μεσημέρι, το σχολείο 
προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους γεύματος στην τραπεζαρία, στη διάρκεια του 
μεγάλου διαλείμματος με μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η σύνθεση των 
γευμάτων (μενού) έχει μελετηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες 
των μαθητών/μαθητριών.

11. Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών σε ενδιάμεσες τάξεις
Μαθητές και μαθήτριες άλλων σχολείων είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και σε 
ενδιάμεσες τάξεις. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει συνήθως για την Α’ και Β’  Λυκείου. 
Για  τις άλλες τάξεις εξαρτάται από τις κενές θέσεις που τυχόν δημιουργηθούν κατά  
τη διάρκεια ή στο τέλος του διδακτικού έτους. Αριστούχοι μαθητές εισάγονται χωρίς 
εξετάσεις , μετά από συνέντευξη, ενώ οι υπόλοιποι κατόπιν εξετάσεων στα Ελληνικά, 
τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά.
Για την ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο 
Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών (2310 398.203/317 - enroll@anatolia.edu.gr), 
στο κτίριο Macedonia Hall, 08.30 – 14.00.
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Συχνές ερωτήσεις για την εισαγωγή στο Κολλέγιο Ανατόλια 
(με ή χωρίς υποτροφία)

•  Τι ελέγχουν οι εξετάσεις επιλογής για το Κολλέγιο Ανατόλια;
Για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου του Ανατόλια, οι μαθητές αξιολογούνται σε 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό 
Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση και την παραγωγή κειμένων στην  Ελληνική 
Γλώσσα, στην Αγγλική Γλώσσα, στα Μαθηματικά καθώς και σε γενικές γνώσεις 
που αναμένεται να έχει ένας συνεπής μαθητής της ΣΤ΄ Δημοτικού.

•  Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προετοιμασία ή φροντιστήριο για τις εισαγωγικές 
εξετάσεις;
Η γραπτή δοκιμασία επιδιώκει να διαπιστώσει την ικανότητα του παιδιού σε αυτά 
που κάνει καθημερινά στο Δημοτικό Σχολείο και δεν απαιτεί παραπάνω γνώσεις. 
Αναζητούμε μαθητές που έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτά και 
μόνο που έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό.
Ο στόχος είναι να απαλλαγούν οι μαθητές από το άγχος και το κόστος μιας 
ειδικής προετοιμασίας σε πράγματα που δεν διδάσκονται. Όλα αυτά σημαίνουν 
ότι δεν χρειάζεται καμία απολύτως ειδική προετοιμασία. Η μόνη προετοιμασία 
που απαιτείται είναι να δει ο μαθητής/η μαθήτρια προσεκτικά τα δείγματα των 
εξετάσεων που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, ώστε να είναι εξοικειωμένος με τον 
τύπο της εξέτασης. Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τον τύπο της γραπτής 
εξέτασης γίνεται κάθε χρόνο ένα τεστ προσομοίωσης. Για φέτος η ημερομηνία 
που έχει οριστεί είναι η 5 Φεβρουαρίου 2022.

•  Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βαθμολογία κάποιας ενότητας της 
εξέτασης; Κάθε ενότητα έχει μέγιστη βαθμολογία τις 100 μονάδες και το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι το άθροισμα των τριών, δηλαδή άριστα είναι το 300. Είναι 
μία δοκιμασία ολιστική και δίκαιη, γιατί μπορεί ένα παιδί να αντισταθμίσει κάποια 
αδυναμία σε ένα αντικείμενο με καλή επίδοση στα άλλα.

•  Μπορεί, αν κάποιος διεκδικήσει υποτροφία αλλά τελικά δεν του απονεμηθεί, 
να εγγραφεί στη συνέχεια πληρώνοντας πλήρη δίδακτρα;
Μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις και αφού θα έχει εξαντληθεί ο κατάλογος 
των επιλαχόντων μαθητών από την κατηγορία των μαθητών που δεν διεκδίκησαν 
υποτροφία.

•  Πού υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις εισαγωγικές εξετάσεις ή/
και για τις διαθέσιμες υποτροφίες και δείγματα της γραπτής εξέτασης; 
Επισκεφθείτε το https://anatolia.edu.gr/el/highschool/admissions/a-gymnasiou



•  Υπάρχουν ηλεκτρονικές ενημερωτικές παρουσιάσεις;
Έχουν οριστεί οι ημερομηνίες στις οποίες μπορούν γονείς και μαθητές να 
παρακολουθήσουν δια ζώσης και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (Infosession & we-
binars). Στις παρουσιάσεις αυτές, μπορούν γονείς και μαθητές να ενημερωθούν 
από τους Διευθυντές για το πρόγραμμα σπουδών, τις εισαγωγικές εξετάσεις, 
το πρόγραμμα υποτροφιών, καθώς και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του 
σχολείου.

• 9 Οκτωβρίου |   11:30 – 13:30 |   Raphael Hall
• 6 November |   11:30 – 13:00 |   Zoom Webinar 
• 22 Ιανουαρίου |   11:30 – 13:30 |   Raphael Hall
• 19 Μαρτίου |   11:30 – 13:00 |   Zoom Webinar *
   *(αποκλειστικά για τις διαθέσιμες υποτροφίες στην περιφέρεια)

 • 2 Απριλίου |   11:30 – 12:30 |   Raphael Hall 

• Τί προβλέπεται για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στο χώρο της παιδείας και της υγείας τους 
τελευταίους μήνες, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι/ες μαθητές/τριες δεν 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ενδεδειγμένη διαγνωστική διαδικασία 
εντοπισμού μαθησιακών δυσκολιών μέσω των επίσημων διαγνωστικών φορέων, 
έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα κάποιων διευκολύνσεων στις εισαγωγικές 
εξετάσεις του σχολείου μας. Για τον λόγο αυτό, για τις φετινές εξετάσεις θα 
ισχύσουν τα παρακάτω:

1. μαθητές/τριες που έχουν καταθέσει αίτημα στα ΚΕΣΥ ή άλλο κρατικό 
φορέα και δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαγνωστική διαδικασία 
δικαιούνται 50% επιπλέον χρόνο. Επίσης, θα υπάρξει σημείωση στο 
γραπτό τους να μην ληφθούν υπόψη τα ορθογραφικά λάθη κατά 
τη βαθμολόγηση των εκθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς θα 
πρέπει είτε να υποβάλουν στην πλατφόρμα μία υπεύθυνη δήλωση 
ότι έχουν υποβάλει αίτημα στον κρατικό φορέα. Συνοδευτικά 
προτείνεται/μπορούν να προσκομίσουν έκθεση ιδιώτη χωρίς, ωστόσο, 
αυτή να δεσμεύει το σχολείο ως προς τις παρεχόμενες διευκολύνσεις 
ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο της διεξαγωγής των εξετάσεων. 

2. μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν κάποια 
διάγνωση από κρατικό φορέα, έχουν τη δυνατότητα είτε να έχουν 50% 
επιπλέον χρόνο και υποσημείωση να μη ληφθούν τα ορθογραφικά λάθη 
κατά τη βαθμολόγηση των εκθέσεων είτε επιπλέον των παραπάνω να 
έχουν και τη διευκόλυνση της προφορικής ανάγνωσης των θεμάτων 
από τον επιτηρητή και της δυνατότητας να ολοκληρώσουν προφορικά 
τις εκθέσεις τους ώστε αν χρειάζεται να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία.
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Τέλος, όλοι οι παραπάνω μαθητές θα συμπληρώσουν τις απαντήσεις πολλαπλής 
επιλογής πάνω στο φύλλο εξέτασης. 
Στη συνέχεια, μετά το πέρας του χρόνου εξέτασης και παρουσία τους, ο 
εξεταστής/στρια θα περάσει τις απαντήσεις στο φύλλο απαντήσεων. Τις αιτήσεις 
αυτές διαχειρίζεται το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικών Υπηρεσιών του 
σχολείου. Γνωματεύσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που συνοδεύουν τις αιτήσεις 
γίνονται δεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ακριτίδου, στο 
τηλέφωνο 2310398303 και στο e-mail mariakr@anatolia.edu.gr

•  Πού θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για αιτήσεις και πληροφορίες; 
Στo Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών, (2310398203/317 - 
enroll@anatolia.edu.gr), στο κτίριο Macedonia Hall, 08.30 – 14.00.
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  1.  STAFF RESIDENCES

  2.  INGLE HALL

  3.  INGLE HALL ANNEX

  4.  RIGGS HALL

  5.  WHITE HALL

  6.  ELEFTHERIADIS LIBRARY

  7.  WHITE HOUSE

  8.  CHAPMAN HOUSE

  9.  ANNA PAPAGEORGIOU STEM CENTER

10.  ANATOLIA KINDERGARTEN (WILLARD HOUSE)

11.  PEDESTRIAN TUNNEL

12.  MORLEY HOUSE

13.  RAPHAEL HALL

14.  PAPPAS HALL

15.  MUSIC ROOM

16.  CHURCH

17.  KYRIDES HALL

18.  MACEDONIA HALL

19.  GYM

20.  STEPHENS HALL

21.  COMPTON HALL

22.  LADAS HALL

23.  ANATOLIA ALUMNI SOCCER & TRACΚ FIELD

24.  UPPER ELEMENTARY SCHOOL

25.  PEDESTRIAN OVERPASS

26.  ACT STAVROS CONSTANTINIDIS HALL

27.  ACT OPEN AMPHITHEATER

28.  BISSELL LIBRARY

29.  NORTH CAMPUS ENTRANCE – ACT GATEHOUSE

30.  MAIN CAMPUS ENTRANCE

31.  SOUTH CAMPUS ENTRANCE

32.  ACT WEST WING
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Τζον Κένεντι 60, 555 35 Πυλαία,  Θεσσαλονίκη
Tηλ. 2310 398 200    Fax. 2310 327 500

www.anatolia.edu.gr   info@anatolia.edu.gr
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