
Η Διοίκηση και οι καθηγητές του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – PIERCE συγχαίρουν τους 

αποφοίτους του 2015 για τις επιτυχίες τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.  

Οι 84 από τους 88 αποφοίτους που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό Δελτίο πέτυχαν να εισαχθούν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ και οι υπόλοιποι 4 υποψήφιοι πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες, που θα τους 

επέτρεπαν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές, αν το επιθυμούσαν.  

Από τους 84 επιτυχόντες, οι 80 εισήχθησαν σε ΑΕΙ (και οι υπόλοιποι 4 σε ΤΕΙ) και μάλιστα οι 7 στους 

10 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:  

 Το 20% των επιτυχόντων εισήχθησαν σε Πολυτεχνικές Σχολές (εκ των οποίων οι μισοί στο ΕΜΠ), 

 10% των επιτυχόντων θα φοιτήσουν σε Σχολές Επιστημών Υγείας (εκ των οποίων 4 σε Ιατρικές 

σχολές, 1 στη Φαρμακευτική και 1 στην Οδοντιατρική),  

 24% των υποψηφίων θα φοιτήσουν σε Οικονομικές σχολές, 

 Επίσης, 24% των υποψηφίων, θα φοιτήσουν σε Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών (εκ των οποίων 2 σε Νομικές σχολές).  

Επισημαίνουμε ότι το 25% των υποψηφίων της φετινής χρονιάς συγκέντρωσε πάνω από 18.000 μόρια 

και, ταυτόχρονα, το 17% πέτυχε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης «Άριστα» (δηλαδή μεγαλύτερο του 18), 

ποσοστό που είναι τριπλάσιο του αντίστοιχου πανελλαδικού μέσου όρου (5%).  

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους επιτυχόντες του 2015. 

Παράλληλα, περισσότεροι από 20 τελειόφοιτοι του PIERCE επέλεξαν να σπουδάσουν σε 

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

The George Washington University (Πολιτικές Επιστήμες) 

New York University Abu Dhabi (Μηχανολογία)  

University of Sussex (Μηχανολογία) 

Boston University (Πολιτικές Επιστήμες και Μηχανολογία) 

Loughborough University (Χημικός Μηχανικός) 

University of Illinois at Chicago (Αρχιτεκτονική) 

Smith College (Βιολογία) University of Stirling (Βιολογία) 

University of California Santa Cruz (Βιολογία) 

University of Massachusetts Amherst (Βιολογία) 

University of Surrey (Βιοχημεία) 

California Institute of the Arts (Σπουδές Κινηματογράφου)  

Princeton University (Creative Writing) 

University of Manchester (Νομική)  

University of Reading (Νομική και Χρηματοοικονομικά) 

Ταυτόχρονα, 23 απόφοιτοι του 2015, 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.  

Θερμά συγχαρητήρια στους αυριανούς επιστήμονες του τόπου μας! 

http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/Results%202015.pdf


Πάνω από 18.000 μόρια το 25% των Αποφοίτων του 

2015 και τριπλάσιο ποσοστό αριστούχων από τον 

πανελλαδικό μέσο όρο. 
Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 απέδειξαν, για άλλη μια χρονιά, ότι η υψηλή 

ποιότητα σπουδών και η συστηματική εργασία στην τάξη, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων 

καθηγητών του PIERCE, διασφαλίζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ακόμη και όταν τα θέματα είναι πολύ 

δύσκολα.  

Το 25% των υποψηφίων της φετινής χρονιάς συγκεντρώνουν πάνω από 18.000 μόρια και 

εξασφαλίζουν την είσοδό τους σε κορυφαίες σχολές των Α.Ε.Ι. Ταυτόχρονα, το 17% των αποφοίτων 

του 2015 έχει Βαθμό Πρόσβασης «Άριστα» (δηλαδή μεγαλύτερο του 18) ποσοστό που είναι τριπλάσιο 

του αντίστοιχου πανελλαδικού μέσου όρου (5%).  

 

Η Διοίκηση και οι καθηγητές του PIERCE συγχαίρουμε τους αποφοίτους του 2015 και τους ευχόμαστε 

καλή συνέχεια στις σπουδές τους. 

Δείτε, αναλυτικά, τις επιδόσεις των αποφοίτων μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατεύθυνση και 

για κάθε μάθημα ξεχωριστά, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο. 

 

http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/PANHELLENIC%20EXAM%20RESULTS%20BY%20CONCENTRATION%202014-2015.pdf
http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/All%20exams%202015.pdf

