
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 97,9% 

Οι 129 από τους 143 αποφοίτους του 2016 που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό Δελτίο 

πέτυχαν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άλλοι 11 υποψήφιοι 

συγκέντρωσαν βαθμολογία που θα τους επέτρεπε να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές 

σχολές, αν το επιθυμούσαν, αλλά προτίμησαν να αξιοποιήσουν άλλες επιλογές. 

Από τους 129 επιτυχόντες, οι 111 (86%) εισάγονται σε Πανεπιστήμια και οι υπόλοιποι 

18 σε ΤΕΙ. Οι 6 στους 10 εισάγονται σε σχολές της Αθήνας και του Πειραιά, 

παράμετρος σημαντική σε μια εποχή που το κόστος φοίτησης σε άλλη πόλη προκαλεί 

προβλήματα σε πολλές οικογένειες. Με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, και μάλιστα σε κορυφαίες σχολές, οι απόφοιτοι του Pierce έκαναν το 

πρώτο σημαντικό βήμα για την πραγματοποίηση των στόχων τους. 

Ποσοστό 29% των εισακτέων πέτυχαν σε σχολές αυξημένης ζήτησης. Πιο 

συγκεκριμένα 8 απόφοιτοι εισάγονται σε Νομικές σχολές (εκ των οποίων 3 στην 

Αθήνα), 6 απόφοιτοι εισάγονται σε Ιατρικές σχολές (1 στην Αθήνα) και 26 απόφοιτοι 

εισάγονται σε Πολυτεχνικές σχολές (7 στο ΕΜΠ). Σε τμήματα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών θα φοιτήσουν 7 απόφοιτοι και σε τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών 3 

ενώ 5 απόφοιτοι του Pierce θα φοιτήσουν σε κορυφαία Οικονομικά τμήματα. Δείτε 

εδώ τους επιτυχόντες του Pierce 2016. 

Επισημαίνουμε ότι το 17,5% των υποψηφίων της φετινής χρονιάς συγκέντρωσε πάνω 

από 18.000 μόρια, ποσοστό που είναι τριπλάσιο του αντίστοιχου πανελλαδικού μέσου 

όρου (δείτε παρακάτω). 

Περισσότεροι από 30 απόφοιτοι του 2016, αξιοποιώντας την υποτροφία 50% επί των 

διδάκτρων που απολαμβάνουν οι απόφοιτοι του Pierce, επέλεξαν να συνεχίσουν στο 

Deree – The American College of Greece, είτε αυτοτελώς, είτε σε πρόγραμμα 

Παράλληλων Σπουδών (Parallel Studies) με το δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο 

εισήχθησαν. 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Παράλληλα, περισσότεροι από 40 τελειόφοιτοι του Pierce έγιναν δεκτοί σε κορυφαία 

πανεπιστήμια του εξωτερικού και μάλιστα ορισμένοι με πλήρη ή μερική υποτροφία:  

Η.Π.Α. 

Boston University (Χημεία) 

Clark University (Πολιτικές Επιστήμες) 

Dickinson College (Βιολογία) 

University of Evansville (Αρχιτεκτονική) 

University of Houston (Χημεία) 

University of Illinois at Chicago (Χημεία) 

University of Massachusetts Amherst (Χημεία) 

The University of Minnesota Twin Cities (Μηχανολογία) 

New Jersey Institute of Technology (Οικονομικά) 

Northeastern University (Χημεία) 

Penn State University (Χημεία) 

http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/2016%20results.pdf


ΚΑΝΑΔΑΣ 

University of British Columbia (Βιολογία) 

Simon Fraser University (Βιολογία) 

University of Toronto (Χημεία) 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

The University of Aberdeen (Βιολογία) 

Birkbeck, University of London (Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

The University of Birmingham (Βιολογία) 

University of Bristol (Μηχανολογία) 

Brunel University London (Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Cardiff University (Μηχανολογία) 

City University London (Οικονομικά) 

Durham University (Νομική) 

The University of Essex (Πολιτικές Επιστήμες) 

Goldsmiths, University of London (Ψυχολογία) 

University of Hertfordshire (Μαθηματικά) 

Imperial College London (Φυσική) 

The University of Kent (Πολιτικές Επιστήμες) 

Lancaster University (Νομική και Πολιτικές Επιστήμες) 

University of Leicester (Αρχαία & Μεσαιωνική Ιστορία) 

University of Leeds (Μηχανολογία) 

The University of Manchester (Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Queen Mary University of London (Νομική και Οικονομικά) 

The University of Sheffield (Μηχανολογία) 

SOAS University of London (Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

University of Southampton (Μηχανολογία και Παιδαγωγικά) 

The University of Strathclyde (Μαθηματικά) 

The University of Sunderland (Φαρμακευτική) 

University of Surrey (Νομική και Βιολογία) 

University of Sussex (Πολιτικές Επιστήμες & Φιλοσοφία και Πληροφορική) 

The University of York (Παιδαγωγικά) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Amsterdam Business School (Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Erasmus University (Διοίκηση Επιχειρήσεων)  

ΤΣΕΧΙΑ 

Πανεπιστήμιο του Καρόλου, Πράγα (Οδοντιατρική) 

Η Διοίκηση και οι καθηγητές του Pierce συγχαίρουμε τους αποφοίτους του 2016, τους 

αυριανούς επιστήμονες του τόπου μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές 

τους. 

Τριπλάσιο ποσοστό αριστούχων (πάνω από 18.000 μόρια) από τον πανελλαδικό 

μέσο όρο 



Η Διοίκηση και οι καθηγητές του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 

συγχαίρουν θερμά τους αποφοίτους του 2016 για την προσπάθειά τους και την υψηλή 

βαθμολογία που πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, για μία ακόμη σχολική χρονιά. 

Το 17,5 % των υποψηφίων αρίστευσε, δηλαδή συγκέντρωσε πάνω από 18.000 μόρια, 

ποσοστό που είναι τριπλάσιο από τον αντίστοιχο πανελλαδικό μέσο όρο (6,3 %). 

 

Τα θεαματικά αυτά αποτελέσματα επιβραβεύουν τη συστηματική μελέτη των μαθητών 

μας και επιβεβαιώνουν την εκπαιδευτική πρωτοπορία του Pierce. Ταυτόχρονα, 

αναδεικνύουν το δυναμικό των καθηγητών του Σχολείου και γεμίζουν χαρά και 

υπερηφάνεια την οικογένεια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 

Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά κι υπερηφάνεια για τις επιδόσεις των αποφοίτων μας, που θα 

τους οδηγήσουν σε κορυφαίες πανεπιστημιακές σχολές. 

Τους ευχόμαστε ένα επιτυχημένο και δυναμικό ξεκίνημα τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 

και κάθε επιτυχία στη μελλοντική τους πορεία! 

Δείτε τα ποσοστά αριστούχων για όλα τα μαθήματα 

Δείτε τα αποτελέσματα για κάθε μάθημα ξεχωριστά 

http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%202016_%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_charts.pdf
http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/_%CE%9F%CE%9B%CE%91.pdf

