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Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 24   
 
 
Προς:  
Δημοτικά Σχολεία Φλώρινας 
 
 
Κύριε/-α Διευθυντά/-ντρια, 
 
Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια 
προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των τελειοφοίτων μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού, για τη 
χορήγηση μιας υποτροφίας, η  οποία καλύπτει τα δίδακτρα και όλα τα έξοδα διαμονής στο οικοτροφείο 
του σχολείου μας. Η υποτροφία χορηγείται αρχικά για ένα σχολικό έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο, 
εφόσον η επίδοση στα μαθήματα είναι υψηλή, η διαγωγή εξαιρετική και η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας δεν παρουσιάζει σημαντική αλλαγή. 
 
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2021. Στόχος μας είναι οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν 
δια ζώσης εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής 
των εξετάσεων θα ανακοινωθούν πριν το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους ώστε να προσαρμόσουμε 
τις εξετάσεις με τις τρέχουσες εξελίξεις. Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, 
στην ύλη της Ε’ & ΣΤ΄ Δημοτικού και στα Αγγλικά. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημοτικά  της Δυτικής Μακεδονίας. 
Το ετήσιο εισόδημα των οικογενειών των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €20.000. Το ποσό 
αυτό αφορά οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά και προσαυξάνεται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί. 
 
Για πληροφορίες και αιτήσεις οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και 
Υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια (τηλέφωνο: 2310398203/-317, email: enroll@anatolia.edu.gr). 
Εσωκλείεται η ανακοίνωση. Μαζί με την αίτηση οι γονείς των υποψηφίων που θα την βρουν στο link: 
https://anatolia.edu.gr/el/highschool/admissions/ypotrofies/a-gymnasiou πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά 
αντίγραφο του πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος στο email: enroll@anatolia.edu.gr. 
 
Σας παρακαλούμε πολύ να ενημερώσετε τους μαθητές σας και τους γονείς τους για τον διαγωνισμό και 
να τους προτρέψετε να συμμετάσχουν. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας. 
 
 

Με εκτίμηση, 
 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου 
 
 
 
 
 Στέλιος Αξαρλής Καλλιρρόη Σταμάτη 
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