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Εισαγωγή στο Προνήπιο  

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την 

υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου τους μήνες Οκτώβριο έως και 

Φεβρουάριο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, οπότε και ενεργοποιείται η 

σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα θέσεων και 

από τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης. 

• Σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων, οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να 
καταβάλουν το ποσό των 60 €, το οποίο δεν επιστρέφεται.  

• Σε συνέχεια της υποβολής της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου, 

προγραμματίζεται συνάντηση γνωριμίας των Γονέων/Κηδεμόνων και των 

παιδιών τους με την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα του Σχολείου.   

• Στην τελική επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η σχολική ετοιμότητα του παιδιού 

καθώς και εάν το παιδί έχει γονείς αποφοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου 

Ελλάδος ή/και εάν έχει αδέλφια  που φοιτούν ήδη στο Σχολείο.  

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από κατάθεση του ποσού 

προκαταβολής για την κατοχύρωση της    θέσης. 

 
Εισαγωγή στο Νήπιο  

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την 

υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου τους μήνες Οκτώβριο έως και 

Δεκέμβριο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, οπότε και ενεργοποιείται η 

σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές στην 

περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις. 

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα θέσεων και 

από τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης. 

• Σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων, οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να 
καταβάλουν το ποσό των 60 €, το οποίο δεν επιστρέφεται.  

• Σε συνέχεια της υποβολής της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου, 

προγραμματίζεται συνάντηση γνωριμίας των Γονέων/Κηδεμόνων και των 

παιδιών τους με την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα του Σχολείου.   

• Στην τελική επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η σχολική ετοιμότητα του παιδιού 

καθώς και εάν το παιδί έχει γονείς αποφοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου 

Ελλάδος ή/και εάν έχει αδέλφια  που φοιτούν ήδη στο Σχολείο.  

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από κατάθεση του ποσού 

προκαταβολής για την κατοχύρωση της    θέσης. 



 
Εισαγωγή στην A’ τάξη Δημοτικού 

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την 
υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου τους μήνες Οκτώβριο έως και 

Απρίλιο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, οπότε και ενεργοποιείται η 
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές στην 

περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις. 

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα θέσεων και 

από τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης. 

• Σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων, οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να 
καταβάλουν το ποσό των 60 €, το οποίο δεν επιστρέφεται.  

• H διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μαθητών ξεκινά, βάσει 
διαθεσιμότητας θέσεων, τον Μάϊο, πριν αρχίσει το σχολικό έτος στο οποίο θα 

φοιτήσει το παιδί.  

• Στην τελική επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η σχολική ετοιμότητα του παιδιού 

καθώς και εάν το παιδί έχει γονείς αποφοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου 

Ελλάδος ή/και εάν έχει αδέλφια  που φοιτούν ήδη στο Σχολείο.  

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από κατάθεση του ποσού 

προκαταβολής για την κατοχύρωση της    θέσης. 

 

Εισαγωγή στη Β’ τάξη Δημοτικού 

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την 
υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου τους μήνες Οκτώβριο έως και 

Απρίλιο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, οπότε και ενεργοποιείται η 
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές στην 
περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις. 

• Η θετική έκβαση του αιτήματος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα θέσεων και 

από τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης. 

• Σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων, οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να 
καταβάλουν το ποσό των 60 €, το οποίο δεν επιστρέφεται.  

• H διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μαθητών ξεκινά, βάσει 
διαθεσιμότητας θέσεων, τον Μάϊο, πριν αρχίσει το σχολικό έτος στο οποίο θα 

φοιτήσει το παιδί.  

• Στην τελική επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η ανταπόκριση του/της 

μαθητή/μαθήτριας στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων της τάξης φοίτησης 

το προηγούμενο σχολικό έτος. Στη διαδικασία επιλογής, συνυπολογίζεται εάν 

το παιδί έχει γονείς αποφοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος ή/και 

εάν έχει αδέλφια  που φοιτούν ήδη στο Σχολείο.  

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από κατάθεση του ποσού 

προκαταβολής για την κατοχύρωση της    θέσης. 

 



 
Εισαγωγή στις τάξεις Γ΄, Δ’ , Ε΄ και Στ’ Δημοτικού 

 

• Οι Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την 
υποβολή της Αίτησης Εισαγωγής Υποψηφίου τους μήνες Οκτώβριο έως και 
Απρίλιο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, οπότε και ενεργοποιείται η 

σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές στην 
περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις. 

• Σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων, οι Γονείς/Κηδεμόνες καλούνται να 
καταβάλουν το ποσό των 60 €, το οποίο δεν επιστρέφεται.  

• Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μαθητών γίνεται τον Μάϊο, πριν 
αρχίσει το σχολικό έτος στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί, βάσει διαθεσιμότητας 

θέσεων και εισαγωγικών εξετάσεων σε τρία μαθήματα: Αγγλικά, Ελληνική 
Γλώσσα και Μαθηματικά.   

• Οι υποψήφιοι με γονείς αποφοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 

ή/και με αδέλφια που φοιτούν ήδη στο Σχολείο έχουν προτεραιότητα στη 

διαδικασία εισαγωγής. 

• Μετά από θετική απάντηση του Σχολείου, οι Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν 

την αίτηση εγγραφής που συνοδεύεται από κατάθεση του ποσού 

προκαταβολής για την κατοχύρωση της    θέσης. 

 


