
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΡΕΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ»

Η Υποτροφία θεσπίστηκε το 2019, χάρη στη 
γενναιοδωρία του κ. Νικολάου Νανόπουλου, 
εις µνήµην των γονέων του, Κωνσταντίνου 
και Ρέας µε σκοπό να βοηθήσει έναν µαθητή 
από το Πήλιο Νοµού Μαγνησίας, τόπο 
καταγωγής και γενέτειρα του πατέρα του 
δωρητή, να φοιτήσει στο Κολλέγιο Αθηνών 
(Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα).

 Η Yποτροφία Aριστείας – Οικονοµικής Ανάγκης 
«Κωνσταντίνου και Ρέας Νανόπουλου» θα 
απονεµηθεί σε µαθητή, ο οποίος κατάγεται 
από το Πήλιο και διαµένει στην περιοχή 
αυτή, θα αριστεύσει κατά τις Εισαγωγικές 
Εξετάσεις για την Α΄ Γυµνασίου του Κολλεγίου 
Αθηνών, έχει υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις, 
εξαιρετικό ήθος και η οικογένειά του 
αντιµετωπίζει σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες. 

Η Υποτροφία καλύπτει έως 100%, των 
διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση 
σχολικού λεωφορείου για όλη τη διάρκεια 
των σπουδών του υποτρόφου από την Α’ 
Γυµνασίου µέχρι την αποφοίτησή του από το 
Γενικό Λύκειο ή το  International Baccalau-
reate Diploma Programme (IB DP). Επίσης, 
προβλέπει µηνιαίο ποσό έως και 500€ για 
έξοδα διαµονής στην Αθήνα µε διάρκεια 10 
µηνών για κάθε ακαδηµαϊκό έτος.

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι µαθητές που επιθυµούν να εισαχθούν στο Κολλέγιο 
εξετάζονται γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηµατικά 
και τα Αγγλικά. Καθεµία από τις τρεις δοκιµασίες (Νέα Ελληνικά, 
Μαθηµατικά, Αγγλικά) βαθµολογείται µε άριστα τις 100 
µονάδες και έχει ως βάση τις 50. Η εισαγωγή των υποψηφίων 
γίνεται µε απόλυτη σειρά επιτυχίας, µε κριτήριο το άθροισµα 
της βαθµολογίας σε Νέα Ελληνικά, Μαθηµατικά και Αγγλικά. 
Οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν τη βάση των 50 
µονάδων, έστω και σε ένα από τα τρία µαθήµατα, αποκλείονται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Για να είναι υποψήφιος ο/η αιτών/αιτούσα, πρέπει να πληροί τα 
ακόλουθα κριτήρια:

• ∆ιάκριση κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις:

   Συνολική βαθµολογία πάνω από 80% στα Νέα Ελληνικά   
   και Μαθηµατικά (µε ελάχιστο όριο βαθµολογίας 75% σε   
   κάθε ένα από τα µαθήµατα αυτά). 

• Να έχει καταγωγή από και να διαµένει στο Πήλιο*

• Ποιοτικά στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν την ιδιαίτερη   
   συµβολή των υποψηφίων υποτρόφων στη σχολική ζωή:

   1) Υψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση

   2) Εξαιρετικό ήθος καθώς και προσωπικά χαρακτηριστικά   
   και ποικίλα ενδιαφέροντα, που θα συµβάλλουν στον   
   πολυ-πολιτισµικό χαρακτήρα του µαθητικού σώµατος.

   3) Ειδικά προσόντα που έχουν διαφανεί κατά τα       
   προηγούµενα έτη φοίτησής τους, όπως εξωδιδακτικά     
   ενδιαφέροντα και δραστηριότητες

   4) Αυτοπεποίθηση και θέληση για αξιοποίηση στο έπακρο   
   των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει το Κολλέγιο  
   Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού

• Τεκµηριωµένη οικονοµική ανάγκη

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι επιτυχόντες στις 
Εισαγωγικές Εξετάσεις που συγκεντρώνουν υψηλό άθροισµα 
βαθµολογίας στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηµατικά (80% της 
συνολικής βαθµολογίας, µε ελάχιστο όριο βαθµολογίας 75% σε 
κάθε ένα από τα µαθήµατα αυτά) καλούνται από Ειδική Επιτροπή 
του Σχολείου να υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν, αίτηση για 
τη χορήγηση «Υποτροφίας Αριστείας – Οικονοµικής Ανάγκης» 
µαζί µε όλα τα απαιτούµενα οικονοµικά και άλλα στοιχεία και να 
συµφωνήσουν σε ηµεροµηνία για κατ’ οίκον συνέντευξη.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Η ∆ιεύθυνση επιλέγει εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους από κάθε 
σχολική µονάδα για τις κατ’ οίκον συνεντεύξεις, που οργανώνονται 
και διεξάγονται µε βάση ερωτηµατολόγια, που έχουν δηµιουργηθεί 
για τον σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Υποτροφία Αριστείας – Οικονοµικής 
Ανάγκης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κα Ρούλα 
Πρωτοπαπαδάκη στο τηλ. 210 6798145 ή µε τον κ. Νίκο Μανταράκη, 
∆ιευθυντή Προγράµµατος Υποτροφιών Αριστείας στο τηλ: 210 6798266, 
email: nmantarakis@haef.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό, 
από τις 8:30 έως τις 13:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 
https://www.haef.gr/el/Registration

*Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον ή δεν βρεθεί µαθητής από την 
περιοχή αυτή για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-21, το επόµενο έτος, το Κολλέγιο 
Αθηνών θα αναζητήσει και θα εξετάσει περιπτώσεις µαθητών, οι οποίοι 
κατάγονται από τον ευρύτερο Νοµό Μαγνησίας και διαµένουν εκεί. 


