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Τν Κολλέγιο Ανατόλια πξνζθέξεη ζε ηειεηόθνηην καζεηή ή καζήηξηα ηεο 6εο 

Δεκνηηθνύ, πνπ θνηηά ζε Δεκνηηθό Σρνιείν ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, μια υποτπουία 

κε δηακνλή ζην νηθνηξνθείν ηνπ Κνιιεγίνπ Αλαηόιηα  – γηα ηελ Α΄ τάξη Γυμνασίου 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2021- 2022 θαη κέρξη ηελ απνθνίηεζε ηνπ/ηεο ην 2027.  Η 

ππνηξνθία πεξηιακβάλεη ην θόζηνο δηδάθηξσλ, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 

 

 H ππνηξνθία ζα απνλεκεζεί θαηόπηλ εμεηάζεσλ ζηα Ειιεληθά, ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

ζηα Αγγιηθά ζηελ ύιε ηεο Ε΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο ππνηξνθίαο ζα ιεθζνύλ ππόςε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Τν εηζόδεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ  €20.000.  

Οη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηνλ Ινύλην 2021. 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζηαινύλ ειεθηξνληθά ζην enroll@anatolia.edu.gr κέρξη ηηο 20 

Μαΐου 2021. Μαδί κε ηελ αίηεζε νη ππνςήθηνη ζα ρξεηαζηεί λα απνζηείινπλ 

ειεθηξνληθά ηε θνξνινγηθή δήισζε, ην ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό ηεο εθνξίαο, θαη ην 

Ε9 θαη ησλ δύν γνλέσλ.  

 

Σρεηηθά κε ην νηθνηξνθείν: 

To νηθνηξνθείν ζηεγάδεηαη ζην Ingle Hall, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Υπάξρνπλ 36 

δσκάηηα πνπ θαηαλέκνληαη ζε δύν νξόθνπο. Σηνλ έλαλ όξνθν δηακέλνπλ ηα θνξίηζηα θαη ζηνλ 

άιινλ ηα αγόξηα. Επίζεο δηαζέηεη ηξαπεδαξία, βηβιηνζήθε θαη ρώξν ςπραγσγίαο.  

Τν Κνιιέγην Αλαηόιηα κε ηελ κεγάιε παξάδνζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην επηιεγκέλν δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε αθαδεκατθή κόξθσζε θαη ηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε ησλ 

παηδηώλ κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ. 

 

Τν Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Αλαηόιηα είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο κε 

καθξά παξάδνζε θαη πξνζθνξά ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ιδξύζεθε ην 1886 ζηε 

Μεξδηθνύληα ηνπ Πόληνπ θαη ην 1924 εγθαηαζηάζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Ταπηηζκέλν κε ηελ 

αξηζηεία, ηηο πξσηνπνξηαθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ην πςειό δηδαθηηθό επίπεδν ην 

Κνιιέγην Αλαηόιηα έρεη αλαδεηρζεί ζε εθπαηδεπηηθό θέληξν κε παλειιήληα θαη δηεζλή 

αλαγλώξηζε. Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο δηαηεξεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνγξάκκαηα 

ππνηξνθηώλ ζηελ Ειιάδα όπσο θαη έλα πνιύπηπρν πξόγξακκα δξάζεσλ θνηλσληθήο 

πξνζθνξάο.  Η απνλνκή ππνηξνθηώλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ Κνιιεγίνπ από 

ηα πξώηα ρξόληα ηεο ίδξπζήο ηνπ, σζηόζν ην Πξόγξακκα Υπνηξνθηώλ κε ηε ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ΄60. Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα, έρνπλ απνλεκεζεί 

πεξηζζόηεξεο από 1.000 ππνηξνθίεο, ελώ κόλν γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020 – 2021 

πεξηζζόηεξνη από 200 καζεηέο ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην, θνηηνύλ κε νιηθέο ή κεξηθέο 

ππνηξνθίεο. 


