
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Υ ΠΟΤΡΟΦΙΑ 
Για υποψήφιους μαθητές A' Γυµνασίου - Α' Λυκείου (2023 - 2024) 

από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σκοπός της υποτροφίας είναι να βοηθήσει έναν µαθητή/µία µαθήτρια, που κατάγεται από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και διαµένει εκεί, να φοιτήσει στα σχολεία του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
(ΕΕΙ), Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού*. 
Η Περιφερειακή Yποτροφία θα απονεµηθεί σε µαθητή/µαθήτρια, που θα συµµετάσχει µε επιτυχία στις Εισαγωγικές 
Εξετάσεις 2023 για την Α΄ Γυµνασίου ή την Α΄ Λυκείου του ΕΕΙ (2023-24). 

Κριτήρια για την απονοµή είναι:

Οι αιτήσεις συµµετοχής για τις Περιφερειακές Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 του Κολλεγίου Αθηνών µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Εισαγωγής 
Μαθητών (adm_off@athenscollege.edu.gr).  

Οι Περιφερειακές Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 για την εισαγωγή στην Α' Γυµνασίου - Α' Λυκείου θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο, 20 Μαΐου 2023, στη Χαλκίδα.

Εξεταστέα ύλη: https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/regional-scholarships 

Για περισσότερες πληροφορίες για την Περιφερειακή Υποτροφία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κα Μάνια Χαρατσή στο τηλ. 210 6798356, 
email: ypotrofiesaristeias@athenscollege.edu.gr ή µε την κα Πολυάνθη Τσίγκου, Διευθύντρια Υποτροφιών Αριστείας, στο τηλ: 210 6798265.

*Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) είναι Σωματείο μη-κερδοσκοπικό, που ιδρύθηκε το 1925 στην Αθήνα με πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον
Στέφανο Δέλτα. Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου «αναδύεται» μέσα από το κείμενο «Δήλωση Αποστολής»  https://www.athenscollege.edu.gr/about-
us/overview. Το Κολλέγιο έχει 4.658 µαθητές και 15.500 αποφοίτους, που ζουν και εργάζονται σε ολόκληρο τον κόσµο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2023:  

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023

- υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις του/της υποψηφίου
- εξαιρετική διαγωγή
- οικονοµική ανάγκη της οικογένειας

Η υποτροφία καλύπτει:

- 100%, των διδάκτρων
- την αγορά βιβλίων
- τη χρήση σχολικού λεωφορείου
Σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα διαµονής του/της υποτρόφου στην Αθήνα, προβλέπεται επιπλέον 
µηνιαίο ποσό έως και 500€ για έξοδα διαµονής, µε διάρκεια δέκα (10) µηνών για κάθε ακαδηµαϊκό έτος.




