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Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – PIERCE συγχαίρει τους αποφοίτους του 

που, για μια ακόμη σχολική χρονιά, κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους 

τους και να εισαχθούν σε κορυφαίες ανώτατες σχολές στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

Το 95,5 % των υποψηφίων (84 από τους 88 που συμπλήρωσαν το 

μηχανογραφικό δελτίο) πέτυχαν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ πρέπει 

να επισημάνουμε ότι και οι υπόλοιποι 4 υποψήφιοι πέτυχαν υψηλές 

βαθμολογίες, που θα τους επέτρεπαν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές 

σχολές, αν το επιθυμούσαν. 

Οι απόφοιτοι του PIERCE εισάγονται παραδοσιακά σε σχολές υψηλής 

ζήτησης, δεδομένο που επιβεβαιώθηκε και φέτος. Έτσι, 24% των 

επιτυχόντων εισήχθησαν στις Πολυτεχνικές σχολές, 17% στις 

Οικονομικές, 17% στις Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, 9% στις Σχολές Επιστημών Υγείας και 4% 

στη Νομική Αθηνών. 

Από τους επιτυχόντες σε δημόσιες ανώτατες σχολές, το 90% εισήχθησαν 

σε ΑΕΙ (και οι υπόλοιποι σε ΤΕΙ) και μάλιστα οι 7 στους 10 σε σχολές της 

Αθήνας και του Πειραιά, παράμετρος σημαντική σε μια εποχή που το 

κόστος φοίτησης, διαβίωσης και μετακινήσεων σε άλλη πόλη είναι 

απαγορευτικό για πολλές οικογένειες. 

Το 24,7% των αποφοίτων του PIERCE συγκέντρωσαν βαθμό πρόσβασης 

μεγαλύτερο από 17, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου πανελλαδικού 

μέσου όρου (13%). Παρά το γεγονός ότι τα θέματα των Πανελληνίων 

Εξετάσεων της φετινής χρονιάς ήταν τα δυσκολότερα όλων των ετών, το 

ποσοστό των μαθητών μας που συγκέντρωσαν βαθμό πρόσβασης μικρότερο 

του 10 (7,8% για το PIERCE έναντι του 35,3% σε πανελλαδικό επίπεδο) 

είναι το μικρότερο όλων των ετών στο σχολείο μας και αναδεικνύει το υψηλό 

μέσο επίπεδο των μαθητών μας. 

Από τους φετινούς υποψηφίους ξεχώρισαν οι παρακάτω, οι οποίοι, με Γενικό 

Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο του 17, εισάγονται: 

 Ελένη Εξαρχάκου, Άννα Μαρία Μάτσα και Ρημ Χατίμπ στη Νομική Αθήνας, 

 Αικατερίνη Δελλαδέτσιμα στην Ιατρική Πάτρας, 

 Κυριάκος Δημήτριος Κανταράκιας, Γεώργιος Σιδερής, Βασιλική Χατζημιχαήλ 

και Κυριάκος Αλέξανδρος Χονδρογιάννης σε σχολές του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

 Αθανασία Ελένη Σιδέρη στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Αθήνας (2η σε σειρά επιτυχίας) 

 Ειρήνη Γεωργουλάκη Μισεγιάννη στη Φιλολογία Πάτρας, 

 Μαρία Μπούχλη στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας, 



 Μαρία Τσάκωνα στο τμήμα Marketing και Επικοινωνίας του 

Οικονομικού Παν/μίου Αθήνας 

 Κωνσταντίνα Φλώρου στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Αθήνας, 

 Κασσάνδρα Κασσιανή Κονιδάρη και Καλλιόπη Μαγαλιού στο 

τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας,  

 Μάριος Στάμου στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας, 

 Ορέστης Ασημόπουλος στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, 

 Κωνσταντίνος Νάσος και Άγγελος Βενέτης Φανουράκης στα 

τμήματα Πληροφορικής Αθήνας καιΠληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών Αθήνας, αντίστοιχα,   

 Ενώ, τέλος, η Κυριακή Αγγελάκη εισάγεται 5η στο τμήμα Εκπαίδευσης & 

Αγωγής στην Προσχολική ηλικία Αθήνας.  

 

Δείτε εδώ τα στατιστικά των επιδόσεων των μαθητών μας στις πανελλήνιες 

εξετάσεις και εδώ όλα τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 

Για τους αποφοίτους μας η εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές της 

Ελλάδας δεν είναι ο μόνος δρόμος. Αρκετοί απόφοιτοι του 2013 

ενδιαφέρθηκαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και έκαναν το όνειρό τους 

πραγματικότητα. Μεταξύ αυτών είναι και οι: 

 Στέργιος Ντινόπουλος έγινε δεκτός με υποτροφία στο Harvard University, 

όπου θα σπουδάσει Φιλοσοφία, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες. 

 Ελευθερία Παπαδοπούλου – Σιούντρη έγινε δεκτή με υποτροφία 

στο University of Pennsylvania, όπου θα σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, 

 Στεφανία Κουτρουλιά θα σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων 

στο University of Bradford, 

 Γεώργιος Βατικιώτης θα σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός 

στο South Dakota School of Mines, 

 Μαρία Χροναίου, θα σπουδάσει στη Νομική του King's College της Μ. 

Βρετανίας. 

 Νικόλαος Σιδηροφάγης θα φοιτήσει στο Pace University της Νέας Υόρκης. 

 Εύα Μαντοπούλου – Χάλαρη θα φοιτήσει στο University of Surrey. 

 

Τέλος, 19 απόφοιτοι του PIERCE, επιδιώκοντας μια διεθνή διάσταση στις 

σπουδές τους, επέλεξαν να συνεχίσουν στο DEREE – The American College 

of Greece, είτε αυτοτελώς ή σε πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών (Parallel 

Studies) με το δημόσιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο οποίο εισήχθησαν. Οι απόφοιτοι του 

PIERCE απολαμβάνουν υποτροφίας 50% επί των διδάκτρων του DEREE. 

 

Συγχαίρουμε όλους τους αποφοίτους μας και τους ευχόμαστε καλή 

σταδιοδρομία! 

http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_0.pdf

