
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 

Εξαιρετικά αποτελέσματα, σε κορυφαίες σχολές οι 

μαθητές του Pierce 
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 9,5% των 

υποψηφίων της φετινής χρονιάς συγκέντρωσε πάνω από 18.000 μόρια, ποσοστό που είναι σχεδόν 

τριπλάσιο του αντίστοιχου πανελλαδικού μέσου όρου. 

Από τους 142 αποφοίτους του 2017 που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό Δελτίο πέτυχαν να εισαχθούν 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι 129. Άλλοι 7 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 104 (73,2%) εισάγονται σε Πανεπιστήμια και οι υπόλοιποι 25 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. Ποσοστό 42% 

των εισακτέων πέτυχαν σε σχολές αυξημένης ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα:  

 7 απόφοιτοι εισάγονται σε Νομικές σχολές,  

 4 απόφοιτοι εισάγονται σε Ιατρικές σχολές (από τους υποψήφιους για το Πεδίο Επιστημών Υγείας 

και Ζωής αρίστευσε ποσοστό 30%)  

 16 απόφοιτοι εισάγονται σε Πολυτεχνικές σχολές (7 στο ΕΜΠ) και  

 17 απόφοιτοι του Pierce θα φοιτήσουν σε κορυφαία Οικονομικά τμήματα.   

Δείτε εδώ τους Επιτυχόντες του Pierce 2017 και την κλιμάκωση των μορίων για κάθε Επιστημονικό 

Πεδίο.  

Περισσότεροι από 30 απόφοιτοι του 2017, 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. 

Παράλληλα, περισσότεροι από 40 απόφοιτοι του Pierce έγιναν δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια του 

εξωτερικού και μάλιστα ορισμένοι με πλήρη ή μερική υποτροφία: 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: 

Bentley University (Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Boston University (Βιοτεχνολογία) 

Columbia University (Βιοτεχνολογία) 

Drexel University (Ψυχολογία, Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιοτεχνολογία) 

Emory University (Βιοτεχνολογία) 

Fordham University (Διεθνείς Σχέσεις, Βιολογία, ΜΜΕ και Επικοινωνία) 

Hobart & William Smith College - Υποτροφία Μπάσκετ (Ψυχολογία) 

Hofstra University (Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Merrimack College (Ψυχολογία) 

New York University Abu Dhabi - 3 πλήρεις υποτροφίες (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,  Διεθνείς 

Σχέσεις, Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/Epityxontes%202017.pdf
http://www.pierce.gr/sites/default/files/pdfs/Moria%202017.pdf


Northeastern University (Βιολογία) 

Quinnipiac University (Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

Stony Brook University (Ψυχολογία, ΜΜΕ και Επικοινωνία) 

Syracuse University (Ψυχολογία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία) 

The New School NY (ΜΜΕ και Επικοινωνία) 

University of Richmond VA (Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

University of Rochester (Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιοτεχνολογία) 

Vassar College (Βιολογία)  

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 

University of Bristol (Πολιτικές Επιστήμες, Βιολογία, Χημεία) 

University of Brighton (Αρχιτεκτονική) 

Cardiff University (Μηχανολογία, Χημεία, Αρχιτεκτονική) 

City, University of London (ΜΜΕ και Επικοινωνία) 

University of Exeter (Διεθνείς Σχέσεις) 

Heriot-Watt University (Μηχανολογία) 

Imperial College, London (Χημεία, Βιοτεχνολογία) 

University of Kent (Ψυχολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Αρχιτεκτονική) 

Lancaster University (Οικονομικά, Διεθνείς Σχέσεις, Βιολογία) 

University of Leicester (ΜΜΕ και Επικοινωνία) 

University of Manchester (Νομική, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Βιοτεχνολογία) 

University of Nottingham (Μηχανολογία, Χημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία) 

Queen Mary University of London (Νομική) 

University of Reading (Οικονομικά, Νομική, Διεθνείς Σχέσεις) 

University of Sheffielf (Πολιτικές Επιστήμες, Χημεία, Αρχιτεκτονική, Βιοιατρική) 

University of Southampton (Μηχανολογία, Βιοιατρική) 

University of Surrey (Μηχανολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία, ΜΜΕ και Επικοινωνία) 

University of Sussex (Νομική, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες) 

University of Warwick (Διεθνείς Σχέσεις) 

University of York (Διεθνείς Σχέσεις, Βιοτεχνολογία) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: 

 

Webster University - Leiden Campus (Βιοτεχνολογία) 

Amsterdam University College (Χημεία, Ανθρωπιστικές Σπουδές) 

Delft University of Technology (Βιοτεχνολογία) 

University of Groningen (Βιοτεχνολογία) 

Leiden University (Οικονομικά, Ψυχολογία) 

Maastricht University (Οικονομικά, Βιοτεχνολογία) 

Η Διοίκηση και οι καθηγητές του Pierce συγχαίρουμε τους αποφοίτους του 2017, τους αυριανούς 

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

 



Άριστες επιδόσεις στις Πανελλαδικές 2017 για τους 

μαθητές του Pierce 
Οι εξαιρετικές επιδόσεις που πέτυχαν και φέτος οι τελειόφοιτοι του Pierce στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις επιβεβαιώνουν τη μεθοδικότητα, την εργατικότητα και την αφοσίωση στο στόχο που 

επιδεικνύουν οι μαθητές μας αλλά και τη συστηματική και ολοκληρωμένη, καθημερινή προετοιμασία 

στην τάξη, από τους καθηγητές τους.  

Συνεχίζοντας μια διαρκή παράδοση επιτυχιών και διακρίσεων, και παρά τα δύσκολα θέματα σε ορισμένα 

μαθήματα, οι τελειόφοιτοι του 2017 σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρό 

τους για εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης. Οι μαθητές μας αποδεικνύουν, γι’ άλλη μια φορά, ότι η 

επιτυχία στις εξετάσεις είναι αποτέλεσμα της συστηματικής και οργανωμένης δουλειάς που γίνεται στο 

Pierce. 

Δείτε, στον πίνακα που ακολουθεί, το ποσοστό των αριστούχων ανά μάθημα, σε σύγκριση με τον 

Πανελλαδικό Μέσο Όρο. 

 

Η αριστεία και η διάκριση αποτελούν την επιβράβευση της προσπάθειας και μας κάνουν, τόσο τους 

καθηγητές όσο και τη Διοίκηση του Σχολείου, ιδιαίτερα υπερήφανους για τις επιτυχίες των παιδιών μας. 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία των μαθητών μας σε όλα τα μαθήματα, 

σε σύγκριση με τον Πανελλαδικό Μέσο Όρο. 

 

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%202017_%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf

